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Uluslar Kurumu ilk Gizli Toplantısını Yaptı 
ltalya ile Habeşistanı anlaştı- Başbakanımızın gezisin

racak bir formül bulundu den değerli intıbalar 
Cenevre konuşuyor - imam Yahyadan yardım isteniyor -

Bir milyon Habeş bıçağını bileyor - Italya para arıyor 
Cenevre, 31 (A.A.) - Uluslar sos yetcsi konseyi Jtalyan-Habeş çekf§

mesine bakmak için bugün saat 17 de toplanmış n gizli bir oturum >:apmış
tır. 

Bu toplantı silahsızlanma konfe ransımn salonunda olmuştur. 

Cenene, 31 (A.A-) - Rcuter bildiri yor: Franı;ıa dış bakanı Lavalle Sovyet 
dış bakanr Litvinof \'C Jngiliz dell'~csi E den Italyan-Habes h•inin kotarılma-

:. !> 

sın da şu dört nokta üzerinde anlaşmış tardır: 

1 - Uzlaşma usulü dernm edecek tir. 
2 - Bu arada harp yapılmıyacak tır. 
3 - Bir beşinci yargıç seçilecektir. 
4 - 1906 andlaşmasını imza eden ' devletler ara bulmağa çalışacaklardır. 
Roma, 31 (A.A.) - Reuter ajansı bildiriyor: 

Popolo d' Italia ıazetesi, B· Muso lini'nin yazdığı söylenen bir betkede f 
diyor ki: ı 

Başbakanımız blr il baylıkta izalıat alırken 

· ımam rr riliga 

")t..alran-Haheş meselesinin anc.'lk tek bir tesviye tarzı vardır ,.e bu me· 
ıJele Cenevre ile birlikte, Cenevresiı, le. hatta Ceneneye karşı da olsa o su· l 
retle halledilecektir.,, 

Diğer telgraflarımızı 1 üncüde bulacaksınız. 

Kültür işlerimizde tutulacak yeni yol . 
''Ben isini iyi bilir tıenc arkad-~la

l rımdan . faydalanmak isterim,, 
'Kültür B~ımız Bay Saffet Anlianın •özlerini 1 inci •ayıfamızda bulacaksınız. 

Londra havadan tehlike altındadır! Başbakanımız Çoruh üstündeki Burçka köpriisünün açılma törenini 
yaptıktan sonra arkadaşlarıyle bera her köprüyü geziyorlar; Yanındakiler: 

(Soldan) General Abdurrahman Nafiz, Çoruh SaylaYı Ali, Kars, 

S h 1 d h •• d kJ •• sayla,·ı Kamil, Tedik Rüştü Aras, Saylav Ileldr Kaleli, Ba~bakanımız 
OD ava manevra arJD 3 UCUm e en uça arın uçte Erzurum Saylan Tahsin Ozer, Vali Ekrem, .Jan<larma Konrn~nı General 

ikisi şehri bombardıman etmiye ~UVaffak olmuşlar ~!:ı'."' General Ali S;ıiıl. Kö»rÜY! yapan mühendis, Erzurum saylan Ali 

.. Londrada .<Jon lıaua manevraları yapılırken düşman tayyarelerini bulmak · 
J'rı en son sistem dürbünlerden ve tay yare sesini bulan makinelerden istila

e <'dilmiştir. Resimlerde bunların nasıl işledikleri gösteriliyor. 

Son giinlerde Londranm harn hii· 
~Utnlaı·ından korunması i~in önemli 
~anevralar yapıldı. Londra gazetele
~ınin Yazdıklarına göre hu manena-
ar sonucunda 1.ondranın hiitün mii-

:afna tertibatını dc~i, tirml'k liizumu 
asıl olmuştur. Çüıık:.i Londraya hil· 

cum eden tayyarelerin üçte ikisi şeh
rin üzerine gelerek zehirli gaz at
mak, şehri bombardıman etmek imka
nını elde etmişlerdir· Tayyareleri 
görmek, hulmak ve kovmak it:in en 
son sistem huluşlardan ,.e tayyare· 
terden istifade edlldiil halde bunlar 

ancak hücum eden taYYarelerin üçte 
birini geri çevirmeğe imkan bulmuş· 
!ardır. 

Bu yüzden İngiltere hava bakanh· 
ğı Londrayı müdafaa için yepyeni 
bir plan hazırlamak mecburiyetinde 
kalmıştır. Yeni plan şu esaslara da· 
yanıyor: 

1 - Müdafaa tayyareleri, yerde 
beklemiyerek havada devriyeler kura 
caklardır. Çünkü bunların kolaylıkla 
hareket edemedikleri ve ilk haber Ü· 

zerine hemen uçamadıklan anlaşıl· 
mıştır. 

2 - Hava projektörleri ile tayya· 
relere karşı kullanılan toplar arttırı
lacak, topların en yenisi kullanıla· 

caktır. 

3 - Gözleme kollan arttırılacak· 
tır. Çünkü yeni sessiz tayyareler, far· 
kına varılmadan hedeflerine varabil· 
mektedirler. 

4 - Yeni müdafaa tayyarelerinin 
daha büyük olmasına, ve bunların 
mermi atan toplarla techizine önem 
<ehemmiyet) verilecektir. Bu yeni 
tayyareler ısmarlanmak üzeredir· 

Diğer taraftan hükQmet herkesin 
birer gaz maskesi tedarik edebilmesi 
için bunların gayet ucuz satılmasını 

temin edecektir. 

* Londra, !U (A.A.) - Daily Tele· 
graph·ın haber verdiğine göre, lngi
Jiz hükumeti, geçen harptenberi, en 
önemli uçak siparişlerinden birini ver
mi:;ıtir. Sahil keşif uçaklarına ait o
lan hu siparişle, bu cins u~akların sa
yısı 200 ü bulacaktır. 

Başbakanımız 24 Temmuzda Çoruh nehrini bir kayıkla geçerken. 

Başbakanuıuz lsmet lnönü, yanla· 
rında dış işleri bakanı Tet'fik Rü§tü 
Arasla Anadolunun doğu tarafların
da giinlerdenberi önemli bir tetkik 
gezisinde bulunuyorlar.. Dün gelen 
telgraflara göre, Başbakanımız dün 

Erzurum hastanesile Erzurum do

ğum evini gezmiş; hayvan sergisinde 
gösterilen atlarrn dns ı·e teı biyeleri· 

ni beğenmiştir. 
Hususi fotoğrafcımızın Başbaka-

nınuzın ge:isinc ait tesbit et· 

tiği değerli intibaları görL:_ 
sunuz· ikinci fotoğrafta işaret 

edilen Burkça köprüsü, Hopa· 

dan otuz altı kilometre ileride Çorult 
üzerinde ve<Burçka kasabasının için· . 
dedir. Köprünün bir başında ka:anrn 
yeni yapılan. hükunwt konağı ı·ardır. 

113 metre uzunluğunda, tek gözlii r•c 

asma bir köprü olan Burçka J.:öprüsü, 
bugün Asyamn sayılı ve büyük köp
rülerinden birisidir. 
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:J!!!..-='~~-=; :(ET=Ere~t§Jr~ ~ıaı-
çaıdaris Alman kaplı- 1 

calarına gidince ... 
Cumuriyetçiler Kondilisin eski kralı 

ansızın getirerek krallığı ihya 
etmesinden korkuyorlar 

Jiı:ina, 31 (Kurun) - Yuna.o 
Başbakanı Bay Çaldaris yarın 
Alman kaplıcalarına gidecek, 
gezisi bir ay sürecektir . 

Bugün Başbakan, Cumurlnk 
Başkanını ziyaret ederek Alman 
kaphcalarına hareketi münu~ , 
beti:;rle vedalaşmıt ve iki devlet 
şefi arasında memleketin iç du ·u· 
mu hakkında görütmeler ol"l\ns
tur. 

Cum,,1rluk Başkam bu gfü ~'' • 
mcden istifade ederek kendhi i
le görüşmüş olan muhalif cüruhu
Tiyetçi parti liderlerinin rejim ·ye 

geneloy hakkındaki düşüncelt"ti -
ni Başbakana anlatmıştır. 

Atina, 31 (Kurun) - Ved::re· 
lis\: partisi başkan vekili Bay 
Sofolis, cümhuriyetçi parti Hderi 
Papa Andrea ve cümhuri ye~çi 
çiftçi partisi başkanı Milonas Cu
murluk Ba~kamnı ziyaret eder~k 
rejim ve geneloy meseleleri h:t.k -
kındaki noktai nazarlarını anlt'.t
mışlardır. Cümhuriyetçi lider?er, 
siyasal durumun inki~afı hak\.·TJ-

Bremen hadisesi 
Va'}İngton, 31 (A.A.) - /\~ -

man hükumeti, ayın 27 s\ ı.te 
D. _ ....... ,.. ~ ö,f.JU& .. "'....... rı~ ",-oa le ı: 

mamndan çıktığı sırada nasyonal 
ı::osyalizme karşı yapılan gös~~ ·j. 

de!'l ötürü Am:nika Dış işleri "'3 a
kanh{!ında pa-otestoda bulunmu~
tur. 

Sağlam bir kaynaktan h ~ler 
alındığına gör:?, Alman hükume -
ti, Dış l§leri Bakan vekili !:h.y 
Vilbür Kar'm esef beyan etmiş oJ
ma3ını kafi görmemi~tir. 

Bununla beraber, Alman ııo -
tasının, Amerikanın mutlaka ö -
zür edilme6ini istemediği samlı • 
yor. 

Nevyork, 31 (A.A.) - Nev -
york Şarbay:ı Guardia, Ai • 
manyanın Dı§ Bakanlığına k:ırsı 

protestosunu müteakip, Bremen 
vapurunun üzerindeki nazi b~y -
rağım koparanların adliyece h -

kip edHecekI~rini bildirmiştir. 
Guardia, hadisenin baı!a:1-

gıcında vapur süvarisinin, µo -
lisin yardımını reddetmit olduğu
nu ve nihayet Amerikalı Mo .. ;s a
dında birinin, bayrağın koparıl -
masına mani olmağa çalı§t,~ınt 
söylemiştir. 

Karnera ringten çekilmi 
yeceğini söylüyor 

Napoli, 31 (A."A.) - İtalyan 
boksörü Carnara, dün sabah 
buraya gelmiştir. 

Kendisi gazetecilere beyanat· 
Julunarak bilhassa ortaya çı

karılan haberlere rağmen ringi 
hırakmıyacağmı söy lemi,tir. 

Malum olduğu üzere bu ha
berler, Carneranın Joe Louia ile 
yapmış olduğu maçtan sonra or
taya atılmıı idi. 

Eski dünya boks şampiyonu, 
bilakis Loksörlüğüne devam ede
cek, bununla beraber, ikinci de
recede maçları kabul eyliyecek· . - ......... --- - .____ 
tır. 

d'.'- bu görüşmelerden iyi intiba ıu 
edinmişlerdir. 

Bununla beraber Cümhuriyetçi 
liderler gazetelere diyevlerinc'e, 
Batbakanın Almanyaya hare!<!! -
tinden duydukları endi9eyi giz -
lememitlerdir. 

Zira Cümhuriyetçiler Batb:"l -
kan Alman kaplıcalarında bulun
duğu ıırada, kendiıine vekalet e
decek olan Harbiye Bakanı Ge , 
neral Kondiliıin, geneloyun ıon~
cunu beklemeden eski Kral J!>rju 
anuzın tayyare ile Yunanista~a 

getirerek krallığı ihya etmesinde,, 
korkuyorlar. 

REJiM EYLÜLE KADAP 
SÜRECEK 

Atina, 31 (Kurun) - Rejim 
meselesi hakkında bütün sivasaJ 
partiler başkanları arasında ta -
sarlanmış olan konferansın, B"v 
Çl.ldariıin yabancı ülkelerde ı.Se· 
yahatten dönüşünde toplana·!~ ğı 
anlaşılıyor. Demek oluyor ki, r~ , 
jim meselesi, Eylule kadar asın , 
tıdn kalacaktır. 

Cumur Başkanının 
Çek talebesine 

cevabı 
IStanbul, 31 <A.A.) - Atatürk'e Çe

koslovakya Üniversite Birliği tara
fından gönderilen saygı telgrafı ve 
Cumur Başkanımız namına genel 
sekreterlik tarafından verilen cevap 
aşağıdadır: 

Çek Universiteliler tarafından Ata
türk'e gönderilen tel yazı8ı: 

Türkiye Cumur Başkanı Kamiil 
Atatürk Hazretlerine 

İstanbul 
Çek Üniversite Birliği, Türkiye 

Cumhur Başkanına, modern Türkiye
yi yaratan dahiyane eseri önünde e
ğilen Çekoslovakya üniversitelileri· 
nin en derin saygılarını sunmakln şe
ref kazanır. 

Çek Üniversiteliler Birliği 
Başkanı Batck 

Pralıa/Temmuz/935 
Cumur Başkanlığı Genel Sekreteri 

tarafrndan verilen cevap: 
Çek üniversiteliler Birliği Başkanr 

B. Batck 
Praha 

Sayın Bayım, 

Çek Üniversitelileri Birliği tara
fından Türkiye Cumur Başkanı Ka
mu Atatlirke gönderilen telgraf ken· 
dilerine sunuldu, Knmal Atatürk, bu 
ince nezaket nişanesinden çok duy
gulanmrşlar ve size teşekkürlerile be· 
raber Türkiye ve Çekoslovakya genç
liği ara~ında fikri ve kültürel bera
ber çalışmanın inkişafr hakkında te
mennilerini bildirmeğe beni memur et
mişlerdir. 

Bilvesile, derin saygılarımı sunarım 
Sayın Bayım. 

Cumur Başkanlığı Genel 
Sekreteri 

H. R. So•ıak· 

Başbakan Erz1ncanda 
Erzincan, 31 (A.A.) - Baı

bakan lımet lnönü saat 16 da 
tehrimize gelmiıtir. 

Burada bir müddet kaldıktan 

ıonra hareket edecektir. 

Cameranm bir kaç ay ıonra 
Avrupada Alman ağır siklet 
şampiyonu Neusel ile dövüım2i 
muhtemeldir. " 

Gediz köprüsü 
Bay1nd11hk bakanı tara
fından törenle açıldı 
lzmir, 31 (A.A.) - Bugün ıa

at 11 de Menemen yakmın·3~ki Ankara, 31 (Kurun) - Mem!e kette mevcut tıcaret odalarını:; J O 
büyük Gediz köprüsü, Bayındırhk ana ticaret odasına ayrılacaği ya zılmıftı. Ekonomi Bakanlığı ana o
Bakam tarafından halkın Cunıur- daların yapılacağı yerler hakkın la ki tetkiklerini bitirmiş ve bunirın 
luğa kartı duyduğu yükıek sevgi gü:nrük mıntaka "teıkilatına mi!va zi olarak teşkilini kararlaıtırm::}t;r. 
gösterisi arasında açıldı. Buna göre Traky'.!, lstanb1.l1. Eğe, Akdeniz, Karadeniz, MPt·s·n, 

Törene lzmirde bulunan say - Samsun, Diyarbekir ve Karsta ana ticaret odaları ihdas olunacak~rr. 
lavlar, gazeteciler, çevrenin il;e- Bu mmtakalardaki ~icaret oda~ar;, Manen müstakil olmak tarthrle 
bayları ve ileri gelen işyarlar ile buı:.lara bağlanacaktır. 
halk iştirak etmiştir. 

Bu köprü Gediz çayı ve Mer.:e· L. 1 d r k 
men ovasında önemlidir. 98 hin ıman ar a açı aca 

A \J 

umumı magaza-
teşkil olunacak li~ay~ çıkmıt ve beş gözlüdür. 70 lar için bir sosyete 

hın hrasını Bayındırlık Bakanlı -
ğı, arta kalanını da özel heı:ı.p!ar Ankara, 3l (Kurun) - Ekonomi Bakanlığı, muhtelif limanlar• 
direktörlüğü vermiştir. da açılacağı yazılan umumi m'\ğa zaiar için bir sosyete tetkiline ç~!ıt 

Eski tahtaköprü kışın tehlike- maktadır. Sosyetenin sermayes'. bi r buçuk milyon lira olacaktır. Ev
ler gösteriyordu. Otomobiller. velce ticaret odaları bankası teı~ı edilmek üzere kesilen aidatın u
yolcular Gediz çayından sal!arla mumi mağazalara tahsisi hakkm:.la ticaret odaları kongresinde ıerr~~ 

geçiyordu. Zaman zaman g\dif dilen temenni Bakanlıkça gözön:.in de tutulmuftur. Bu aidat, ıoıy!te
gelit tamamen kesiliyordu. T~~!en nin ilk sermayesini tetkil edecektir· 
için hazırlıklar büyüktü. Taklar Sosyete teşekkül ettik+.~11 sonra en ıiyade antrepoya ihtiyT)C' 
kurulmu§!U· Menemen ıarbayı ve olan limanlardan baılıyarak memr eketin antrepo ihtiyacını beı 't:ne 
Bayındırlık Bakanı Atatürkün, içinde tamamen temin etmek üı:ere bir proje tanzim edilmi,tir. 
lsmetinönünün ve Cumurluk hü -
kiimetinin namına köprüyü a~t -
yorum, diyerek makasla kurdele -
yi kesti. 

ANKARA NUMUNE HASTA-ı 
NESi iÇi UZMAN 

Ankara, 31 (Kurun) - Anka
ra nümune hastanesi için Avrupa· 
dan bet uzman (mütehassıs) ge· 
ti~ilmesi kararlaşmıftı. 

Bu uzmanlardan birisi bugün 
geldi. Diğer dördü yakında gele
cektir. Bunlarla bet yıllık muka· 
vele yapılacaktır. 

ANKARA YA TAŞIN.AN 
TEMYiZ MAHKEMELERi 

Halk hu dakikayı "Yatasın A
tatürk, yaıaıın Cumurluk avaze .. 
leriyle kutladı. Açımdan so ora 
Menemene dönüldü. Menemenii -
le~ bir şölen verdiler. Bu şölende 
Menemen Parti baıkanı bir s-5v
lev vererek Menemenin g~rek 

Çetinkayanın gelitinden, gerekıe 
büyük köprünün açılıtından ~uy
dukları sevinci anlattı. Balranı 

sellmladı. Aı\kara, 3ı (Kurun) - Tem· 
Bakan kısa bir cevapla, t:u _ viz ikinci. ücüncü, dördüncü ce

za dairelerile birinci hukuk ce7.a 
murluğa, Atatürke ve ulusal d.ı -

dairesi Ankaraya tatındı. 
vaya kartı gösterilen ilgiye ~!! - ikinci hukuk yarın gelecek
şekkürden sonra bugünkü izer u-
fak görünebilir, fakat onun özel- tir. Eskiıehirde nöbetçi kalan 

AYIN YAP ANLARIN 
MUHAKEMELERi 

Ankara, 31 (Kurun) - Ayift 
yaptıkları için tevkif edilerek bu· 

raya getirilen 25 kadın ve be, 
erkekten mürekkep kafilenin ill< 
dunı9ması bugün ağır ceza hak· 
yerinde gizli olarak yapıldı. 

Muhakemeye ağustosun 26 sın .. , 
da devam olunacaktır. 

MUNTAZAM HAVA 
SEFERLERi .. 

Ankara, :n (K11,.nn) - E°lı"r.. 

nomi bakanlığı hava i§leri şube· 
si direktörü Bay Avni Avrupadn• 

ki tetkiklerini bitirerek döndU, 
Raporunu verdi. 

liği Cumurluk devrine ait ve ulu· mahkemeler şunlardır: 
sal oluşundadır, dedi. Birinci ceza, ticaret, üçüncü Muntazam hava seferlerine Ö· 

Hukuk icra Ve lflaA ı daı"rele- nüınüzdekı' ilkbaharda ba•lanR· 
Bir iki ziyaretten sonra lzmi- . ' >' caktır. l 

redöndü.BayAliÇetinkayaya- _r_ı·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ergani yolu 

Ray döşenmesi Bakır 
madenine vardı 

rın Balıkesire hareket edec~ls: ve Kastamonuda da 
oradan Ankaraya geçecektir. 

peçe kaldırıldı 
Sıcaklar 

Sıcaklar lst.anbulda bütün şidde· 
tlle sürüyor •. Sokaklarda, ceketsiz ge
zenler gün geçtikçe çoğalıyor. En çok 
iş gören soğuk içilecek şeyler satan 
adamlardır. Yukarıdaki resimde bar
dak yerine desti ile kana kana su içen 
bir lstanbuJJuyu görüyorsunuz. 

Sıcaklar ve Tüze 

Kastamonu, 31 (A.A.) 
Şarkulu yaptığı üsnomal (fevka -
lade) toplantıda fenni bir mezba
ha yapılmasına, kadınlarımızın 

peçe ve çartaf ı atarak medeni kı 
~rafetle gezmelerine ve eski kıya· 
fetlerin kaldırılmasına oybh~;ği 
ile karar vetmiıtir. 

Türk - Fransız tecim 
anlaşması 

Paris, 31 (A.A.) - Türkiye 
il_e Fransa arasındaki tecim gö· 
rüşmeleri bir uzlaşma ile ıonuç
lanmııtır. 

Bu uzlaıma, iki adet olup biri 
tecimel ve diğeri klering uzlaş· 

masıdır. Her ikisi de hemen 
imzalanacaktır. Bir uzlatmanın 
aüreıi 20 ay içindir. 

Bir Rus kadını dünya 
rökoru yaptı 

Moııkova, 31 (A.A.) - Dün 
sendikaların sportakayat oyun • 
ları batlamıf ve genç kadın ıpor
cu Bikova 500 metreyi bir daki
ka 16,8 saniyede alarak yeni 
bir dünya rekoru kırmıttır. 

Elaziz, 31 (A.A.) - Erganiye 
doğru uzamakta olan demir yo· 
lunun ray döşenmesi bakır ma• 

den ine varmı,tcr. 
Bu münasebetle bet ağustosta 

bakır madeniııde büyük bir US· 
ren yapılacaktır. 

Bu törende hazır bulunmak Ü• 

zere Elaziz ve Diyarıbekirdeıı 
heyetler gelecektir. 

Kastamonu çiftçilerinin 
hava kurumuna yardımı 

Kastamonu, 31 (A.A.) - Mer• 
kez, Daday, Tatköprü, Tosya ve 
Araç ilçelerindeki bütün köyler 
ürünlerinin yüzde üçünü hava 
kurumuna vermeyi yükenmişler• 

dir. 

KURUN okurlarına 
fllZMET KUPONU 

1 - 8· 935 
Bu kupondaki tarihten başlıya · 

rak 15 gün içinde KURUN idaresine 
gösterilirse - resmi mecburiyetle 

Sıcaklığın birdenbire artması, tü
zede de etkisini göstermiştir. Tüzenin 
içinde bulunduğu yae dinlenişinde nÖ· 

betçi kalan hakyerlerinden ikinci ce· 
za hakyeri, dünden itibaren afırceza
ya alt salonda ça.Jışıyor. Bu salon 
ikinci ceza salonu gibi güneşe maruz 
değildir. Nisbeten gölgede kalıyor ve 

dolayısıyle daha serindir· yahut tecimer sıfatile yapılan ilan-
Esasen ikinci ceza, ağırcezaya ve- lardan başka - bir küçük Umıın ı 

kalet ediyor. Ağırceza davalarını din- defalık 1 satırı parası yerine alınır. 
liyenler, ceza davalarını dinliyenler· <letiyeıııer, stJnUnde ldande bulun • 
den çok olduğundan, ikinci ceza sa· durulacaJr surette bu kuponJan postaya 
lonu bu noktadan da ihtiyaca kafi vereceltlerl mektupların içine de koya . 

gelmiyordu. Bu yer değiştiriş, iki lim•bt.ıır.ıe•r•. •4 •k•"ı.ım•e•b•lr-ııa.tı•r•ıı•ayı•l•m•a•Jıd•ır•.l_. 
cepheden isabetli olmuştur. 
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Ha beşistana teklif edi· 
len man anın esasları 
adın, çocuk, erkek bir milyon Habeş Nasreddin Hoca ve 5 
silahlarını temizliyor, bıçaklarını -Ku-ıt-ur-,-,,-er-i --------Bulunup harcananı 

bileyormuş ! Gıdasız çocuklar para, haram ve 

arkadaşı! 
Pells h•ll•rlerl : 

Sirkecide 
Parıs, 31 .(A.A.)" - Matin ga· 

zete i, Londradan alıp neırettiği 
bir telgrafta, Habqistana yeni 
teklifler yapıldığı ve fakat bu tek 
liflerin nereden geldiği malum 
olmadığını haber vemıektedir. 

Bu teklifler1 Habeşistanın ar· 
sıulusal bir manda altına konma· 
eını ileri aürmektedir. Bu manda, 
ltalyaya ekonomik menfaatlerle 
bir miktar da arazi temin edecek· 
tir. 

İmparator, müşavirlerini ulus· 
lar kurumund iiye bulunan dev· 
Jetler içerisinden .seçmek husu .. 
aunda serbest olacakbr. 

İmparator, Avrupanın Habe§İS· 
tana, ancak ekonomik bir surette 
nüfuz etmesine mani olmıyaca • 
ğını bildirmiş ve Habe~istanm 
tam bir erkinlik 1~erisinde fakir 
yaşama ındansa, Avnıpanın hi .. 
mayesi altnıd gelişmesini tercih 
edeceğini söylemiştir. 

HABEŞfSTAN KENDİ EViNE 
DÜZEN VERE.MlYORSA 

Londra, 31 (A.A.) -Taymisin 
~aris aytarr, Bay Eden ile Bay 
Lavalin Habeş hakimiyetine Clo • 
kunacak ve yalnız ltalyaya ba
eışlanacak hiç. bir imtiyaz gözet
mediklerini aanıyor. 

Onların gözettikleri ıey, Hal:>e
şistan haklarının korucusu ve mo· 
dem Avrupa menfaatlerinin mü· 
messili sıf atile, uluslar kurumuna 
ıbağı lan cak bir bilam menfaat• 
erdir. 

Fransa ile İngiltere, Habe§İ&
tana uluslar !kdrumu üyeliği sıf a· 
tının bir takım mükellefiyetler 
icap ettirdiğini anlatmak niyetin· 
dedirler. 

Ve şayet, Habet,iatan kendi e· 
vine düzen vermek iktidarında 
değilse, bu i i arsıulusal bir ku· 
ruma bırakmalıdır. 

Bu düşünce, uluslar kurumu Ü· 

Y,elerine, Habe~istan üzerinde 
manda verilmesi ve bu mandanın 
bir yüce komiser marif etile ida
re olunması teklifi ile müsbet a· 
lana dökülecektir. 

' Bu mandanın §artlan, Dantzig 
iüce komiserliğinin tartl rı ile 
eş olacaktır. ltalyaya Habeşistan
da bazı imtiyazlar verilecek, fa· 
kat bunların kontrolu, uluslar ku· 
rwnunun elinde kalacaktır. 

Bütün bunlara karşılık Habe .. 
şistan, uluslar kurumundan hi· 
maye ve fin nsal yardım görecek 
tir. 

CENEVRE TOPLANTISI 
Cenevre, 31 (A.A.) - Bay La

va}, Eden, Leje ve Ro§a bu abah 
buraya gelmişlerdir. Bay Laval, 
doğruca Fransız delegasyonunun 
bulunduğu binaya gitmiştir. 

1 O. ada kon ey üyelerinden bir 
çoğu ile buluşabilmesi i~in terli· 
bat alınmıştır. 

1 llk toplantı tamamile özel ol
mak üzere saat 17 de y pılacak· 
tır. 

1Kl TARAF TA lMAM YAHYA
DAN YARDIM 1ST1YOR 

Aden, 31 (A.A.) - Burada 
tlolaşan şayialara göre, ltaly n • 
lar halynn i tihk~ m kıtaatı için 
asker toplamak ··zere im m Ye.h
ya nezdinde te:cbbüzte bulun -
mu&larsa c'n lır..am bu letebbücıü 
recl<letm 1~~ir. 

Diğer taraftan lmam Yahyayı 
görmek ve Habeı ordusu için as· 
ker istemek üzere bir Habeş de
legesi yoldadır. 

Ve imamın Habeşistana karşı 
teveccühü olduğu için bu öner· 
geyi reddetmi~eceği sanılmakta· 
dır. 

iT ALYA BARIŞÇIL 
Londra, 31 .(A.A.) - Röyter 

ajansı Romadan öğreniyor: 
Bugün bura çevenleı-i Bay Mua 

solininin bari§çıl bir harekette 
bulunmuı olduğuna dair bir ta· 
kım haberler do1qmaktadır. 

Sanıldığma göre, balya beşin· 
ci bir hakem gösterilmesine kar· 
ıı şimdiye kadar yaptığı muha· 
lefetten vazgeçecektir. lta)ya 
uluslar sosy:etesi konseyi, uzla§· 
tırma uıulü bir sonuç vermez ve 
konsey lüzum gösterirse, İtalya· 
nm Habeşistana hr§ı olan duru· 
mu hakkında etraflı izahat ver~· 
cektir. 

NiKBiN HAVA ESlYOR ! 
Cenevre, 31 (A.A.) - Dün ak· 

.şam burada daha nikbin bir ha
va esiyordu. 

Bir buhranın önüne geçebile· 
cek bir formül bulunabileceği ii· 
mit edilmektedir. 

BiR MiLYON HABEŞ BIÇAK
LARINI BiLiYOR 

Londra, 31 JA.A.) - Röyter 
ajansının Adiıababa aytarı bil· 
diriyor: 

Bir milyondan fazla Habeş ıi· 
]ahlarını temizlemek veya bile· 
mek auretile harbe hazırlanmak· 

tadır. 
On, on bir yqmda çocuklar 

bile silah kullanmasını öğreniyor~ 
lar. 

ltalyanlarm memleketten ay • 
rdması devam ediyor. Adisabn· 
bada ı:alnız bir İtalyan kadını 
kalmıttır. ltalyan orta elçisinin 
imparatorun yıldönümü §enlikle· 
rine ittirak etmemesi burada bü· 
yük bir hakaret ıeklinde telakki 
edilmekte ve bazı mahafil İtalya 
ile diplomasi münasebetlerin kcı
silmesini tavsiye etmektedirler. · 

Zira, bu hareket diplomasi an'· 
aneye uygun görülmemektedir. 
HABEŞIST ANA SEVKIYAT 
Napoli, 31 "(A.A.) - Ramofo 

vapuru, dün 700 nıitralyözcü aıı· 
ker, 80 katır ve 750 itçi ile doğu 
Afrikaya hareket etmiştir. 

Musavvaya gitmezden Hnce 
Meainaya uğrayıp yükünü tamarn 
lıyacakhr. 

Viminal vapuru C:Ja, 750 oto· 
mobilci, asker ve bir miktar levıı· 
zımla yola çıkmı§tır. 

Gene ltalya vapuru, 702 ıubay 
ve 900 kadar ııhhiyo ve hava aıs
keri il Ka.gliariden Eritreye yol· 
lanmıtlır. 
iT ALYA KURUMDAN ÇEKi· 

LiRSE 
Roma, 31 (A.A.) - Tribunıl 

gazetesi, halyanın uluılar kuru· 
mundan c:..el<ilrnesile, kurumun 
büsbütün sarsılacağı fikrinde
dir. 

Bu gazeteye göre, uluslar ku· 
rumu, ltaly yı He.be meaelesin
de gerekli gör ceği tedbirleri al
maktan herhalde menedcmiyeceh-

1 tir. Bu gazete: 
1 "Mussolini halyasmın, Avı·u • 

Bız seneki yardım geniş helal meselesi! 
olacak 

Bir adam kıskantlığı 
birisini vurdu 

llk okullarda okuyan gıdaaız 
~oaikJara lazılay ku~u tara· 
fından bu yıl pek az :yardım ya .. 
pılmı lır. 

Bir çok mmta.kalardald ilk 
okul talebesinin ancak yüzde onu 
yardım görebilmi tir. 

Kültür bakanlığı bu yıl yardı
ma mühtaç çocukların v.e yardım 
görenlerin kültür direktörlüğün • 
den bir liste.ini istemi§tir. 

Bakanlık bu socuklar için yeni 
bir y rdrm §ekli dü§Ünmektedir. 

Yanlış bir yayım 
Yabancı ve azlık okullarında 

okuyan talebenin amaçlan için 
kültür bakanlığı tarafından bir 
yayım ~(tamim) gönderilerek iki ' 
dersten muvaffak olamıyan tale· 
benin ikmale kalacağı bildirilmit 
ti. 

Ecnebi ve azlık okul direktör· 
teri sınaçları bu yayıma göre ya
parak iki dersten muvaffak ola· 
mıyan talebe)'.İ ikmale bırakmıt· 
lar, bir hafta aonra da ikmal aı
naçlarını yaparak ikmal kaldığı 

iki dersten kazanan talebeyi okul 
mezunu diye kültür direktörlüğü· 
ne bildirmişlerdi. 

Kültür iıpekter)iği bu yayımın 
yanlıt yazıldığını ve iki dersten 
ikmale kalınmıyarak doğrudan 
doğruya tıınıf ta. kalına.cağım bil· 
dirmİ§tir. 

Bu durum karıısmda bir çok 
azlık ve yabancı okul direktörleri 
kültür direktörlüğüne batvurmu~· 
lardu. 

Direktörlük bu mesele etrafında 
bakanlıkla temasta bulunmakta• 
dır. 

AVRUPA YA GiDEN PROFE· 
SÖRLER - Ünivenite profesör· 
lerinden Hail Brurung ve Brov· 
ner Avrupaya bir inceleme ıezi· 
sine çrkmıılardır. 

payı, ulu lar kurumu denilen hu 
ağır, saçma ve karı!ık kurumdan 
kurtarması zamanı gelmiştir,, di· 
yor. 

DIGER HABERLERiN 
HULASASI 

11- Bundan sonra Habeı yahut 
ltalyan ordusuna girebilecekleri 
güney Afrika halkına. haber ve· 
rilmİ!lİr. 

"" Lavalle Eden Cenevteye git· 
meden evvel uzun boylu konut· 
muşlardır. 

11- Deyli TelgraE gazetesine gÖ· 
re, ltalya ödünç para aramakta· 
dır. 

"" Tan gazetesine göre, uluslar 
kurumunun İtalyan • Habeş da· 
vasında yapma11 · cap eden teyi 
ilk Cenevrede kotarılmasından 

kaçınmaktır. Anlaşmak ümidi 
dünkünden fazladır. 

lngilizlerin, davanın tamamile 
incelenmesine lüzum olduğunu 

fay dalı aörüyoı-lar&a uı1a.ırna yol· 
larınm yeniden ara tırılmaunı 
mümkün kılacak bir metodun 
denenmesine de engel olmıya .. 
caklarr anla§ılıyor. 

"' Bir lngiliz sazeteaiM görr., 
Arjantindeki İtalyan cemiyetled 
İtalyanın Hahe~istana karşı gİ • 
riştHH hare!<et aleyhine miişterek 
bir beyanname çıkarmı~lardır. 

Hak yerine verilenler, 
sorgudan sonra 

bırakıldılar 
Seyyar aatıcı Nasrettin, tütün 

gümrüğünde İKİ Kemal, fındıkçı 
Nasri, pazarcı Şükrü, Alım satım 
iılerile uğratan Lutfi, istifçi Ha· 
an bu altı aenç, polisçe yaka-, . 
lanmıılardır. 

Bunlar, bir motör içerisinde 
yığılı kavunlar arasında bulduk· 
la.rı yirmi yedi lirayi, sahibine 
verecek yerde, payl~tıkları İd .. 
diaıile yakalanmıt bulunuyor • 
lar. 

Paranın aahibi bir köylü imiJ. 
Yirmi yedi lirayi bir cüzdana yer
leştirmif, koynuna sokmuş, fakat 
cüzdan naaılaa dü§JDÜ§. 

Kendiıinin (hoca) lakabile de 
anıldığını aöyliyen Nasrettin, bu 
işle ilişiği olmadıfım ve bulunan 
paradan hiç hi11e almadığını ile· 
ri ıürüyor. 

Kemalin bu hadiseye dai:- ıöy· 

)edikleri, ıunlardır: 
- Hasan, Nasri, Şükrü, Lutfi, 

bir motörün içerisinde kavunlar 
arasında para ele geçinnişler 
Ben gördüm, ne bulduklarını sor· 
dum bana da dört lira verdiler. , 

-- Parayı ne yaptınız? 
- Tabii harcadık. Zaten .kaç 

para?. Topu topu dört liracık! 
- Bunu aahibine vermeyip te 

harcamak doğru mu, sanıyorau• 

nuz? 
- Efendim, biz çalmadık. Ha· 

r&m değil ki .•• 
- Helal mı ya?. Bu i~, hıraız· 

lık olmasa bile, onun küçük kar• 
deşi ıayılmaz mı? 

- Efendim, biz o zaman bu 
paranın bir ıahibi bulunJuiunu 
bilmiyorduk. Sonradan öirendik. 

- Sahipıiz para olur mu? El· 
bette bir sahibi vardır, aranınca 
meydana çıkar, diye düıünec:ek, 
bulduğunuz parayı alakalı reımi 
makama teslim edecektiniz! 

Şükrü, paranın naııl payla§ıl • 
dığını şöyle anlatmı§hr: 

- Nasrettin, yani kendisine 
(Hoca) denilen §u delikanlı, his· 
ıe almadı. Biz, beı arkadat pay· 
li'§tık. Nuri dört, Kemal dört, 
Lutfi üç lira aldı. 

Hasana da altı lira mı. yedi 
lira mı ne kaldı. Parayı ilk ola
rak bulan odur! 

- Sen de paranın hepsini har· 
cadın mı? 

Dün saat on birde Sirkecide 
bir yaralama vaka!I olmuıtur. 

Sultanahmet be§İnci hukuk hak 
yerinde Nesim ile kansı Lunannı 
boşanma davaları görülüyordu. 
Lunanın yanında hakyerine 

Pepo isminde bir adamın da gel• 
mesi Neıimin fena halde canmı 
aıkmıt, hakyerinden çıkınca ka· 
rısmın pefine takılmııtır. 

Sirkeciden eçerlerken Neıim, 
kanımın yanında giden Poponun 
üzerine atılmı§, bıçağını Peponun 
karnına saplamııtır. Etraftan za· 
bıta memurları yetişmiş, yaralıyı 

imdadı 11hhi otomobili ile Cer • 
rahpa§Aya kaldırmışlar, N~simi 

yakalamıılardır. 

Sokaklar haftada bir 
gece süprülecek 

Uray §ubelere verdiği bir emir· 
de direktörlerin mıntakalarında • 
ki cadde ve sokakları haftad .ı bir 
gece umumi bir surette ıüpütlür · 
melerini bildirmiıtir. Bundan baş· 
ka cadde ve sokakların imkan 
nisbetinde yıkanması da bildıril ... 
miıtir. 

Adalara su 
Adalara su vermek iti bu mev

ıimde yeti!tirilememiıtir. Bunun 
ıebebi de alınacak vapurlara pt:k 
fazla para iılenmeaidir. 

Uray yeni birtakım sosyetf"ler
le pazarlığa girişmi§tİr. 

Gelecek mevaime kadar r.u i ş i· 

nin halline çahşılmakta~rr. 

Eczahane!erin hafta tatil 1 
Eczanelerin hafta tatili iç.in 

f armakoloala.r kurumu tarafın -
dan 11hhat bakanlığına yapılan 
bir müracaat üzerine, bakan~ t!c 

tarafından eczaneler arasında !1ir, 
anket açılmasına karar verilm :~
ti. 

Bu ankete, şehrimiz eczacı!arı 

tarafından muvafakat ce,·abı 

gônderilmittir. 

Hafta tatili eczaneler i~in de 
kabul edilince pazar aünleri her

1 

nahiyede bir eczane açık kalacak· 
trr. 

Tenis yerlerinden verRi 
Hab t aldığımı!ıa göre, ter.· 

yerlerinden danı yerleri gibi h .,, .. 

ri ıafl varidatın yüıde doksanı 
nisbetinde kaıanç vergisi alın
ması teklif edi1mittir. ilgili ma· 
kamlar bu teklifi incelemektedir· 
ler. 

- Hayır. Ben hisseme dü~en ' ~ 
paradan yetmiş beı kuru~unu har Nöbetçi eczanele1 , 
cadım. Üst yanı olan üç lirayı -=--·s·a·m··a-ty-·a·d·a•:•T•e•r•of.,.i.,.lo•s•, .,A,.,.k_sa.,rsa:w1)· 

mal Hhibi meydana ç1kmca p,Ö· da: Perhw, KragUmrUkte: Suat, 
türdüm, teslim ettim. Kabzımal Şehreminind : A· Hamdi, Fener· 
Sabriye verdim. deı Vftttli, Şehzadcbaşında: t ma· 

Hasan da §Öyle söylemi~tir : il Hakkı, Bah,ekaı>ıda: Mohmed 
I\!ıım, Ankara •addesind~: E tef, 

- Kavun dolu motörde Lutfi .. N t, Beşll\taşt.ı: Ali Rıza, Il<'· 
ile birlikte ça.lışıyordtık. cu~danı )"nzıtta: Cemil, Ze)r~ku: YMgi, 
buldum, LUtfi gördü, elimden kap Galat.ada. Okçu MuS! caddesirtdt•: 
l Tzidor, K lyöncu kullu~unrla: Za· ı. 

Poli!Çe di.:n akşam üzeri tüzeye firopolo , J\urtuluşta: Dimitri, 1\:ı· 
gönderilen bu altı arkada!, genel rnmp ~da: :\lerkeı., Hasl\ö··d~ : 
aa.vamanlıkç.a Sultamıhmet birin· 
el ıulh ceza htıkyeTine ver'hni~· 

ler, hakim Re§it, kendilerini sor
guya çekmiş ve fe .. best bra~n:!!" 
tır. 

DavaY.;J. eylülde bakılacalt 1 c!a· 

Halk. 

va edilenlerin ~vveıc_ ba~ka hir 
meseleder. eeıa yiyi~> reme !k!e· 
ri ara~tırıl~cak ve c!ava ~.1e,·z ... nı 
nu teşkil eden hadisenin ~ahit!e

ri dinlenileceklir. 



KRAL KO.STANTİN lN 
SEVG\LlSİ . P.RENSES PAGLA 

I D'OSTEHElM'I N HATlrlALAR.l 
Bötem . 14 Ditimize Çeviren: * • 

Har 
da 

n ütün eserleri 
a meydandaydı 

Günle! geçtikçe Kostantin ile 
aramızdaki rabıta kuvvetleniyor
du. Doıtluk samimi bir §ekil a
lıyordu. 

Gittikçe aramızda karşılıklı 
bir itimat peyda oluyordu. Birbi
rimize en samimi hiılcrimizi an· 
latıyorduk. 

O günlerde ben ara aıra feh
re iniyordum. Müzeleri, meşhur 
abideleri geziyordum. Bir gün 
(Gran Britanya) otelinde öğle 

yemeği yedikten eonra bir yağ • 
rmtr ba,Iadı. Fakat bu yağmur 
öyle garp memleketlerinde görü
len, bilinen yağmurlardan değil
di. Adeta bir tufandı. Yağmur 
ıuları az bir zaman içinde sokak
ları dere haline getirdi. Kahve 
ıandalyeleri, masaları sular sürük 
lüyordu. Hatta arabalar bile hay· 
vanlarile tiddetli ıu akıntılarına 
kapılıp gidiyordu! 

Gene bir gün Pireden Atinaya 
gelmek için trene binmi§tim. Bi
rinci mevki bileti almııtmı. Fa· 
kat benim birinci mevki yerinde 
es~aftan, ameleden her cins insan 
vardı. Bunların bir çoğunun elle· 
rinde paketler, kollannda sepet
ler bulunuyordu. 

Bu arada bir de dilenci vardı 
ki benim yanıma. kadar sokul
muıtu. Meraklı bir bakıtla beni 
~üzüyordu. Bu dilenciden üzeri· 
ıne bit 2elmP. i ihtimalini dütiin· 
düm. Fena halde korktum. Eli-
ne biraz para sıkıştırarak ben· 
den uzaklaşmasını rica ettim. 
Ben böyle birinci mevki yerinde 
her sınıf halkın bulunmasını bir 
türlü aklıma aığdıramadığım için 
avdetimde kral Jorja sormuş· 
tum: 

- H~metmeap, Atinada tren· 
de birinci mevki ile üçüncü mevki 
arasında ne fark vardrr?,, De
dinı. 

O, bana. gülerek cevap vermiş· 
ti: 

- Yalnız bilet fiyatları arasın
da fark vardır! 

Yunanistanda iken tuna dik
kat ettim ki modern Atinalıların 
en çok sevdikleri iş knhvehaneye 
gidip oturmaktır. Oturuşlarının 
kendilerine göre bir huıusiyetleri 
de vardır. Bunun için her adama 
dört aandalya lazımdır: Birinin 
üstüne oturulur, birine ayaklar, 
birine sağ kol, öbürüne de sol 
kol dayanır. Böylece rahat bir 
vaziyet alarak bir bardak buzlu 
ıu Umarlanır, kahvehanelerde 
parasız olan bu su geldikten son
ra hararetle politikadan konuıu
lur. 

Öyle görülüyor ki Atinada gar 
ıonlar lıemen hiç bir ~ey kazan
mıyorlar! 

Kral Jorjun meraklarından bi
ri f ev'kalide etikete riayetkar 
olmasıydı. Bir gün bana Kostan
tin fÖyle bir vaka nakletmişti: 

Kral Jorj bir defa papasları öğle 
yemeğine çağırmıı. Yemekte ken 
dilerine kavun getirilmiş. Papas
lardan biTİ yemekte hizmet eden 
adamdan tuz istemi . Halbuki 
ta o ntdt sofradan kaldırılmış 
lmtf. Kral pap sın kavunu tuz ile 
Yemek istediğini görünce hayret 
etmiı: 

- Sizin memleketinizde kavu· 
nu tuz iJe mi yerler?,, Demiş. Bu 
:ıuale papaı gayet safiyane bir ta· 
vırla: 

- Hayır. Fakat bizim memle
ketteki kavunlar bu kavunlardan 
de.ha iyidir ... ,, Diye cevap ver· 
mif. 

Gene Kostantin bir gün bana 
'öyle bir vaka daha anlatmıştı: 
Kral Jorj Londraya gittiği bir 
sırada İngiltere kralı Edvarda 
misafir olmu§. Kral Edvard, son 
derecede oyuna meraklı idi. Fa· 
kat oyunda çok defa kaybederdi. 
Oyunda. kral Jorjun talihi yardım 
etmiş. İngiliz kralı fazla kaybey· 
lem ittir. 

Bunun üzerine talihin aksiliği
ne çok canı ııkılarak: 

- Bilmiyorum, Yunan kralı i· 
le oynarkC'n kazanmak için ne 
yapmalı?,, 

Demif. Kral Jorj bu söze içer· 
lemi§. Uzun zaman bunu unut
mamıf. 

1913 senesi sonlarında ikinci 
defa olarak Yunan is tana gittim. 
O zaman, Balkanlarda harp ha
rekatı bitmi§ti. Fakat harbin bü
tün eserleri daha meydanda idi. 
Evveli Scliniğe gittim. Orada 
harp yaralılarının bulunduğu has 
taneleri gördüm. Selanikte iken 
hemen her gün kralın sarayına 
öi!le yemeğine gidiyordum. Bura
sı bir Levantin bankere ait bü
yük bir bina idi ki bahçesi deniz 
kenarına kadar iniyordu. 

Fakat Selinikte çok durmadım. 
Kralın dönüşünde kendisini kar· 
şılamak için Atinnya döndüm. 

Bindiğim vapurda kral Koı • 
tantinin erkim harbiyesi de var· 
dı. Hareketim sırasında kral Kos· 
tantinden bir mektup aldım. 

<Arkası var) 

Fransız mektebinde 
ceset yokmuş 

lzmir, (Kurun) - Karııyaka
da Dam Doıyon fransız mekte • 
binde 7 - 8 sene evvel gömül
müş bir ceset bulunduğunu iddia 
eden Bulgar tabiiyetinde Hanri 
Koçberg, dün tevkif edilerek ad
liyeye verilmittir. 

Çünkü iddiası bota çıkınıttır. 
Hafriyatta bir fey bulunamamıf· 
tır. Mektebin idare memuru ve 
bahçevanı bulunan bu adamın, 
şantaj maksadile bunu ortaya at
tığı neticesine varılr--:ışhr. 

Aqinciler 
Adanada Akkapıda bir bah

çede gizli iyin yapmaktan suçlu 
olan on altı kişinin durutınala
rına asliye ceza hakyerinde de
vam olunmuftur. 

Bu durufmada cumuriyet ge
nel ıavaman yardmıcıaı Baha e
saı hakkında diyevini yapacak
tı. 

Kendi yerine çıkan cumuriyet 
genel savaman yardımcısı Nadi
de, Bahanın bir cürüm meşhuda 
gittiğini söyliyerek dunıımanın 
baf ka bir güne bırakılmasını ıöy
lemiftir. 

Hakim Fuat; bu duruımanın 
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Bayındırlı Bieada 

Yangının verdiği 
ba a 

zarar 

Yarım milyon 1 ürk lirası 
tahmin ediliyor 

Bigada büyük bir yangm çık· 

tığını telgraf haberi olarak dün 
yazmıttık. 

Bay Ali Çetinkaya NaziJli pamuk 
istasyonunda incelemeler yaparken 

Gelen yeni malumata göre, 
halk yangının §iddetle devam et
mesi ve rüzgarla etrafa yayılma
sı üzerine büyük bir korkuya düı 
mü§tür. 

Gönenden, Balıkeıirden, Ça
nakkaled~n arazözler getirilmiş
tir. 
Akıam saat on dokuzda bat· 

layan yangın bu üç ıehirden ge
len itfaiyenin müşterek çalışma 
sı neticesinde gece yarısından 
ıonra söndürülmüştür. 

Biga yangınında yüz elli ev, 
elli dokuz dükkan, bir mektep, 
askerlik ıubeai, orman daireıi ve 
Adapazarı bankaaı binaları ta· 
mamen yanmıştır. 
Yangından yaralanan. ölen 

yoktur. Yalnız Turhan adında bi
ri yangından korkarak heyecan· 
lanmıf, kalp durmaıından ölmüı· 
tür. 

Yanan binaların ve etyanın de· 
ğeri yarım milyon Türk liraaı 
tahmin ediliyor. Bir çok aileler 
sokak ortasında kalmışlardır. 

Açıkta kalanların otellerle bü
yük binalara yerlettirilmesine ça· 
hıılmaktadrr. 

Dün de yazdığımız gibi yan· 
tcııı barul ve patlayıcı maJJdcr 
satan bir dükkandan çıkmııtır. 

Tahkikata devam edilmekte • 
dir. 

Manisada bir 
ölüm cezası 

Manisa ağır ceza hakyeri suç
lu Mustafa oğlu Hakkı adında 
birinin muhakemesini bitirmiı, 
bu adam hakkında ölüm cezası 
vermiıtir. 

Mustafa oğlu Hakkının suçu 
ıudur: 

Hakkı Manisanın llyaslar kö
yünde Şehriye adında on beş ya· 
fında güzel bir kıza göz koymuf, 
fakat kızla görütmek, kendisine 
derdini açmak için fırsat bula • 
mamış. Nihayet bir gün Şehriye, 
anası Ayşe ile Şakrak çayt deni
len yere gidip orada çamaşır yı
kamağa batlamıf. 

Bu sırada Hakkı gelerek kızı 
kaçırmağa kalkışmıf. Ana, kı -
zına sarılıp bağırıp çağırmağa, 
etraf tan imdat istemeğe batla • 
mıf. Bunun üzerine Hakkı, ta· 
bancasını çekerek kadını derhal 
öldürmüş, kızı da zorla sürükli -
yerek üç yüz metre kadar uzak· 
taki ormanın içine götürmüş, o-

rada tecavüz etmiş, üstelik genç 

kızın tenasül aletine bir de ço

mak sokarak kendisine işkence 

etmi§. 

Batı Anadoluda inceleme gezi
sine çıkmıt olan Bayındırlık ba
kanı Bay Ali Çetin Kayanın Na
zilliye de uğradığını ve oradaki 
pamuk istasyonunu gezip gördü
ğü, pamuklarımızın ıslahı İ§İ 

üzüm fiyatlarını 
kırmak doğru mu? 

lzmir, (Kurun) - Kuru mey
va ihracatçıları birliği, geçenler· 

de yaptığı bir toplantıda üzüm fi. 
yatlarını kırmıştı. Sebep olarak 

dıı piyasada rakip memleketler 
üzümünün fiyatını ileri sürmÜf· 
tü. 

Bu karara rağmen, bazı teci
ıncrlcrin el aha a~ağı f İyata aahf 

yaptıkları da anlaşılmıştır. 
Beri taraftan Berlin Türkofisi 

ıubesi, ofiı merkezine bir rapor 
vererek İzmir tecimerlerinin bu 
hareketlerinin yersiz olduğunu, 
ecnebi piyasada itimatsızlık u· 
yandıracağım bildirmiştir. 

Bunun üzerine ekonomi bakan· 
lığı, ilgili daireler vasıtasile bu 
hususta birliğin mütaleasını sor· 
muıtur. 

T ecimerler dün toplanarak ve· 
rilecek cevabı konuımuşlardır. 
Onların iddialarına göre, diğer 

rakip memleketler fiyatları kır· 
mı,lardır. 

Binaenaleyh fiyatları daha in· 
direrek bol satıı yapmak da
ha doğrudur. Avusturya, Yunan 

üzümleri fiyatları da düıkündür. 
Aıağı fiyatlarla teklifler yapıl • 
maktadır. 

Görülüyor ki, tecimerlerin id · 
diası, ofis raporu arasında bir 

aykırılık vardır. Hükumet, bu 
yıl, piyasada rastgele hareketle

re mani olacak gibi görünmekte
dir. 

On sekiz bin liranın 
hesabı soruluyor 

lzmir, (Kurun) - ihtilas ıu
retile zimmetine 18 bin lira geçir 
diği iddia olunan Dikili hususi 

muhaıebe memuru Naci ve vazi
felerinde ihmalle suçlu diğer ar

Hakkı, ölüm 
etmittir, 

cezasını temyiz kadaılarının ağır cezada 
kemelerine başlandı. 

muha-

Naci, &uçunun ihtilas değil 
çabuk görülmesi lazım gelen da- zimmet şeklinde olduğunu, def-
valardan olmadığından duruşma- ter ve evrakta ofordla tahrifat 

nın 17 eylül 935 tarihine bırakıl· yapmadığını, zimmetine ancak 
dı~ı kararını suçlulara ve vekil- 8 - 9 bin lira para geçirdiğini 

lerine bildirmittir. · ve bunun 6 bin küıur lirasını, şim 

liakimıCla malumat aldığını tel • 
graf haberi olarak yazılmıştı. 
Yukarıya koyduğumuz resim, 

bayındırlık bakanımızın Nazilli • 
de pamuk istasyonunu gezdiği 
sırada ahnmıttır. 

Maraş'ta 
Bayındırlık işleri gün

den güne ilerliyor 

MarCl§ta yapılan çqme 

Meraş vilayeti yurdun en gÜ• 

zel köşelerinden biridir. Son za• 

manlarda burada büyük bir ba· 
yındırlık faaliyetine girişilmiş • 
tir. 

Şarbay doktor Sükuti T o kelin 
bir yıllık şarbaylığı zamanında 

bütün yollar parke kaldırım hali
ne konmuş, dereler kurutulmuş, 

çocuk bahçesi, fidanlık gibi ·hal
kın en mühim ihtiyaçları lemin 
edilmiştir. 

Bunlar arasında bilhassa Meret 
kahramanlığını gösteren çok gü· 
zel bir çeşme vücuda cetirilmiş
tir. 

Şişman zade Bay Arif tarafın· 
dan yapılan bu çeşmeyi her gün 
binlerce halk ziyaret etmekte. 
dir. 

Meraf pek yakında elektriğe 
de kavuşacaktır. 
•lbllll1tfmntnı1111rmmumnuannmwınuımmımnıun11mını1111111unınummıunu,.. 

di vekAlet emrinde bulunan İzmir 
hususi muhasebe müdürü Bay 
Hasan Fehmiye verdiğini, fakat 
bunu isbat imkanlanna malik 
bulunmadığını !Öylemiştir. 

Diğer suçlular da haklarındaki 
iddiayı reddetmektedirler. 



Kıskançlık 

Jl Te11mıuz tarihli sayılarımız
< Baştarafı 26, Z7, 28, 29, 30 ve 
dadır.) 

rar mıyım diye endişelere düşü

yorum. Korkuyorum. Yazan: Kadircan Kallı 

Arslan karganın bu fikrini çoL 
beğendi. Hemen adamlarına e

mir vererek deveyi huzuruna ge
tirtti. Her şeyden önce şöyle de-

işte bu türlü düşünceler b~nim 
vücudumu takatten düşürdü. Bu 
hal cezayi mucip bir suç bile ol

sa bu vehimden kurtulmak be

Marsello 
çikamayiz. 

gemicilikten usanmış: "Biz Türklerle 
Bir gün yakalar ve küreğe bağlarlar,, diy 

nim elim.de değildir.,, 

Devenin bu sözleri karganın 
Amiral birdenbire sordu: 

- Kara Kartal mı? .. 
- Ey benim sadık nedimim; verdiği malumatı teyit etmişti. _Elbet·. Başka gemi var mı oraCla? 

öyle sanırım ki seni ne kadar Devenin içinde bir şüphe kurdu Kara Kartal yanıyor .. 
takdir ettiğimi sen kendin de bi- bulunduğu böylece anlaşılmışdı. Amiral bu söze hak verdi. Fakat o, 
lirsin. Senin her sözün, her hare· Fakat bu şüphe nereden ve niçin Kara Kartalın yanacağma bir türlü 
ketin benim makbulümdür. Şim- gelmişti? Şimdi tahkiki lazım ge- akıl erdiremiyordu da onun için bir -

denbire böyle sormuştu. Aldığı cevap di Ana bazı şeyler soracagvrm len nokta burası idi. Onun ıçın 
üzerine de nefere hak vermişti. 

Suallerime karşı hakikati oldu - arslan tekrar sordu: _ Acaba ateşi söndüremezler mi? 
ğu gibi söylemelisin. Her hangi - Bu türlü düşünceler sakat· - Kahil değil .. Ateş epeyce sarmış-
bir endişeden dolayı hakikati söy- tır. Bununla beraber bunlardan b. 
lemekten çekinmemelisin. Sana dolayı seni müahaze edecek de- - Loredano ile arkadaşı dönmüyor· 

lar mı? 
söz veriyorum ki vereceğin cevap ğilim. Yalnız anlamak istiyorum: _Göremedim· 
her ne olursa olsun asla seni İn· Bu sakat düşünceler sana nere - _ MarseJlo tepede mi? 
citmiyeceğim. Görüyorum ki bir den gelmiştir? Benim tarafım - Marsello, nöbetçinin öldürdüğü di· 

zamandanberi senin halinde biı dan sana bir tehlike gelebilece - ğer arkadşının adı idi. 
Cleğişiklik vardır. Bunun sebebi- gım gösteren bir muamelemi Lazaro şaşırdı. 

Şimdi ne cevap verecekti. ni anlamak benim için bir vazi· gördün mü 1 Yahut benim tara-
Amiral onun gözlerinin içine ba -

' 
o zaman amiral Armenyo ona müj- ı 

de olarak para vermez, şuracıkta, bir 
kılıç vuruşiie kafasını kestirirdi· 

- Şey .. şey .• 
Diye kekeledi. Bir yalan uydura -

mryordu. Amiral merakla sordu~ 
- Ne var? Ne oldu? 
- Şl'Y··· kaçtı .• 
Lazaro geniş bir nefes aldı ve :ın· 

!attı: 

- Marsello gemicilikten usanmrş. 

"Biz Tiirklerle başa çıkamayız. Bir 
gün yakalanacağız ve küreğe bağla· 
nacağız .. Her nasılsa aklıma esmişti 
de amiralin yanına asker yazılmış -
tım, fakat çoktan pişman oldum. Fır
sat bu fırsattır· Benim Tinoyada da· 
yım var. Alışveriş yapıyor·. Oraya 
gideriz.. Bizi gemilerden birine bin· 
dirir ye Berendiziye gönderir.,, dedi. 
Ben istemedim. Fakat o .. · 

fedir. Senin içinde gizli bir dert, fımdan sana bazı şeyler mi olun- kryordu amma, geminin güvertesi pek 

bit düşünce mi vardır? Bunu ha· du? Hülasa senin bugünkü en- karanlıktl ve askerin geçirdiği heye - Tinoya kasabası Lökad adalarının 
~a açıkça söyliyeceksin.,, dişeli halin neden ileri geldi? can, sezilmiyordu. karşısında idi, Korlu ile Navarin ve 

Amiral kızmıştı. 

Arslanın bu suali deveyi ger· Bunları bana mutlaka söylemeli- Laıaro kendisini toparladı. l\ladava uğrayan gemiler oraya da uğ-
. Amiral yanıbaşrnda duran kahı.·a- d Y"k k b' k ı gı-n u'"st"nd rekten çok müıı.kül bir mevkide sın.,, " rar r. u ·se ır aya 1 u e 

':il' 3' sına emir verdi: l b' k l · · · b' dı b kt c·· k'' d h k 0 k t• 1 Deve arslamn bu sualleri karqı· zor u ır a esı, ıyı ır çarşısı var · 
rr, 1

• - un u eve a 1 a 1 0 
• 3' - Lazaroya beş altın ver! .. Beş al- Buraları henüz Venediklilerin e1le· 

duğu gibi anlatabilmek ıçın ayı sında verecek bir cevap bulama- tın da Marselloya verirsin· işlerini i- rinde bulunuyorlu ve Venedik eşya -
ile arasında gelip geçmiş olanı dı. Bir zaman mephut ve müte- yi yaptılar. sının Mora ve Tesalya kıt'alarına ya-
'öylemesi lazım geliyordu. hayyir bir halde başını önüne e- O anda Lazaronun yüreğinde sahi- yılması için kapı işini görüyorlardı· 

v k k l k Id E v b. k ı· den bir yer sızladr. Demek ki herhan- A k d k k Halbuki bir taraftan da ayıya gere a a a ı. · ger ır e ıme rmenyo arşısın a as ere çı ış-

d h l · 1 k gisi gitseydi gene ayni müjdeyi ala- t 
o •eyleri hiç bir yerde söylemi· a a söy emış o sa artı ayının ı: 

3' caklardı. O halde bu fenalığı yapma - K k r 
yeceğine dair söz vermiş bulunu- kendisine söylediği şeyler mey - nm ne manası vardı? Ah, buna hep - ısa es •• 
yordu. Demek ki hakikati oldu - dana çıkmış olacaktı. Fakat bir Marsello sebep olmuştu. - Marsello biraz sonra ''ben şu 

l kere bu şeylerı· ifqa etmiyecegvine F k t 1 b't . d d - .. ı· karşıki kayaya çıkayım. Oradan daha ğu gibi söy emekle evvelce ver- 3' a a o up ı enı os ogru soy ı- iyi görünür,, diye gitmek istedi. Br 
miş olduğu bir sözü bozmuf ola· dair söz ver·miş olduğu İçin kat'i yemezdi ya.. rakmadım fakat dinletemedim. Gitti. 

1 k k" v k """'IWlft'IWlft'""""'""nmııınn11mıHtı rtnm....-.~111m11M1*'""""11111 

caktr. Fakat öbüryandan sustuğu o ara sü ut etmege anr ver· ne 0 da derhal yerinden kalka- Ve bir daha dönmedi· Nöbeti bıraka· 
takdirde bundan dolayı meydana eli. ,. ~ rak gene arslanın yanına gitti. rak arkasından gidemezdim elbet.. 
gelecek her hangi bir mesuliyet Fakat bu sırada ayı da kulağı Ve deveyi arslanın •önünde ne - Cehenneme kadar gitsin I .. 
'- d' . . 1 _11_._ daima kiric.te olarak duruyordu. b h ld Amiral homurdandı. Kahyaya dön-!iPn um\e aıt o aca.ıuı. ,.. söyliyeceğini ~~~ırmış ir a e dü ; 

Bu vaziyete göre icabında ken· Arslanın yanına girip onu deve görünce belki esrarını ifşa eder - Hain Marsellonun bahşışrnı da 
di şahsinı feda ederek evvelce aleyhine çevirmek için ileri geri diye korktu, daha evvel deveyi yiğit Lazaraya ver?. 
verdiği söze sadık kalmak cihe- sözler söyledikten sonra netice • arslanın gözünden düşürmek için Dedi. 
'ini tercih etti ve dedi ki: nin ne olacağını anlamak istiyor- onun aleyhinde ağzına geleni söy- Lazaronun yüzünde büyük bir se· 

Ef d . • b d'' d du. lemegv e başladı: "inç görüldü. 
- en ımız, u unya a za- Parayı aldı ve yerlere kadar eği-

man ile her şey değişiyor. Bugün Arslanın yakınlarından olan - Ey ahmak deve, dedi, sen lerek amirali selamladı. 
den yarının ne olacağını keşfet- dostunun bu yolda kendine yar- şimdi arslan efendimizin huzu- Amiral birdenbire kalktı: 
mek mümkün olmuyol'. Bugüniın drmını da temin etmişti. runda böyle düşünüyor$un, öyle - Filikamı indirin .. Yangını 2özüm· 

kalçasına, birini de kılcının altı 

leme Ii sapma dayamış, yangını b 
bir gururla seyrediyordu· 

Şimdi Yenediğe dönebilirdl 
Orada, ne büyük bir sevinç v 

yecanla karşılanacaktı 1 .. 
Kardeşi Jak'ın öcünü aldığı i 

kadar seviniyordu ki •• kendinden 
miş gibiydi. 

Artık bu yerlerde işi kalma 
Yelkeni açacak, büyük müjdeyi, 
tiği her Venedik ve hiristiyan li 
nına yayarak dönecekti. 

Yalnız Loredano ile Arman 
bekliyecetki· 

Fakat hala görünmediler. 
Geç kalmasalar iyi olurdu. 
O sırada yanında duran zabit 

den biri oun yüzüne baktı ve H 
nea koyunun ağzından biraz berid 
yeri gösterdi: 

- Senyor! .. Oradaki sandalları 
rüyor musunuz? •• Işte, Loredan 
arkadaşı oradadır-. 

Amiral oraya baktı ve sandalı 
dü. 

-Kaçtanesandal nr orada? •• Y 
sa ... 

- Türkler onları kovalıyorlar .. 
zrk .. Kurtulamazlar .. 

Zabitin sözleri doğru idi. 
Amiral de onların kaçıp kurtu 

bileceklerini ummuyordu. 
İşte yetiştiler. lki sandal çarp 

tı. 

Kılıç parıltıları belli belirsiz 
rünüyordu. Karatılar biribirine 
rıştr. Denizde köpüklenmeler oldu. 
kargaşalık pek kısa sürdü· San 
biri devrilmişti. Diğer sandal 
Türkler, Venediklilerden birini 
kıvrak yakalamışlardr. Diğer1erile 
halil dövüsüvnrlu·dı. 

Bu dövüşmeler uzamadL 
Yeniden deniz karıştı. 

Sandalrn biri oralarda dolaştr. 
nizi aradı. Etrafa bakındı· Sonra 
diği yoldan uzaklaştı. 

Amiral bu kavgayı merakla seyr 
mişti. Şimdi gemisile körfeze girer 
onların yardımlarına koşmadığına 

ccyordu. Fakat zaten o da iki 
fının dönebileceklerini pek ummam 

saadetine ve rahatına gönül bağ- Arslanın deveye sorduğu su· mi? Fakat senin için daha önce- le görmek istiyorum-
lanaııuyor. Bunun için kulunuz alJeri ve devenin bu suallere ver- den düşünmek gerekti. Şimdi va- Filika hemen indirildi. (Arkası var)) 

d A diği cevapları dinliyen bu dostu zifen düşünmek değil, söylemek- Amiral sekiz çifte kürekçinin çek- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~· 
zaman zaman üşünüyorum. ca- tiği amiral sandalile kıyıya doğru U· 

tı. 

b b · · t•kb ld ·b· k. va'kit kaybetmeksizin hemen ayı tir. Fakat senin gibi veli nime· 7 Ey/u"'[-'e a em ıs ı a e ne gı ı a ı- zak1aştı. Tepeye çıktığı zaman Hal • uı 
betler bekliyor, diye düşünerek ya yetiştirdi. tine hiyanet eden bir mahluktan kinea koyundaki yangın son kertesine Kermese hepiniz davetlisiniz 7 e 
kederleniyorum. Günün birinde Ayı bu haberden kendisi ıçın hakikati söylemek cesareti bek- varmıştr. 101 cumartesi Taksim bahçesinde sa 

istetniyerek bir kusurum olur da tehlikenin büyümekte olduğu ne- lenebilir mi? Amiral büyük bir sevinçle, geniş at 16 da başhyacaktır. 
ars.Jan efendimizin gadabına uğ- ticesini çıkarmıştı. Bunun üzeri· <Arkası uar) bir nefes aldı. Yumruğunun birini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
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J _ çeeekti de hayatını bir sevgiliye vak- dmlar nezdinde harikulade bir şa 

llllll~lllll 1 Duygu hazinelerinin dibi aşındı. f etmek kendisine nasip olmıyaeaktı. sı vardı. Diğer bir kadın için hala 

R O • a D 1 Artık ömrü, büyük perhizler, büyük Evlenmeği düşündü. Fakat artık iş nayan aşk yarası sanki en mucize 
• yasaklar, büyük disiplinlere göre a- işten geçmişti· Gözü kapalı, masuma- bir teshir vasıtasrydı· Necdeti entr 

yar edilecek ve o suretle işliyecekti. ne evlenebilmek için, yaşadığı şeyle- san ve mühim bir şahsiyet yapmış 

Bölem: 72 

kuşanmış ve önünde bütün kapılar 
yol v~rmek için açılmrşt~ -

J\fevlfıttan bir hafta sonra hare -
ket etti· 

Sirkecide Mihriban hanım, Nimet 
~·z9, Orhan onu geçirdiler. Orhan e
linde bit iri demet menekşe ile gel • 
mi5ti. Jfodriyeye o hengamede hava· 
dis yeti~tirdt: Kendisi bahara asker 
oluyordu. Mükerrem, bir konserve 
fabtikası açmak için lzmire gitmişti. 
Baha keza lzmire ablasının yanına 
gitmişti. Kadıköyün artık tadı tuzu 
kalmamıştr. Hele güzel Bedriye ha • 
nınt ctr:ı]ardan ayrıldıktan sonra! Za· 
ten bu mevsimde köy pek hazinleşir. 
Allah razı o1~tın işte Fenerbahçeli 
klüı• ark:ıdaşları v~r Onlarla gecele
ri toplanıyoruz, ping • pong oynuyo
ruz, spor dedikodusu yapıyoruz. Bir 
de Süreyya paşa sineması var. Başka 
bk eğlence yok. Hava vıcık mı vı • 
cık! Şubat, yerin dibine bat! 

Necdet -Evet, Necdetin Bedriye
y_e verilmek üzere bir emaneti vardı. 

Yazan: Safiye Erot 
Kırmızı podüsüet kaplı bir kitap. Bed
riye teUşJa, kitabın ne olduğuna ba
kamadr. Yalnrz iç kapakta Necdetin 
elyazısıyle bir cümle okudu. Bu Kur
andan bir ayetti· ''Hür olmak ister· 
seniz ölmeden evvel ölünüz.,, 

Mihriban Hanım teessüründen ti
tizlenmişti. Önüne gelene çatıyordu. 
Cafer hanımını teskine uğraşıyordu. 
Nimet teyze ağlıyordu. Son defa el
ler sıkıldı, puseleı· verildi, alındı. Or
hanın zoraki şakaları, Mihriban Ha
nımın vedalarc nasihatleri arasında 
ayrıldılar. 

Bedriye, menekşelerini göğsüne 
bastırarak kendini kompartımana. at
tı. Ölmeden evvel ölmüştü işte, hem 
de ne türlü· Hakiki ölüm kabil değil 
bu kadar korkunç bu kadar kanlı o
lamazdı. Hakiki ölüm tek bir Hhza-
dır, sonra ebedi huzur başlar. 

Fakat hu ... Kendisinin deruhte et-
füH yol, sayı~uz ölümlerden mürek
kep uzun bir işkence sl1sf1esi olacak
tı. Yedikulede pencereden baktı. De· 

1932-33 ri yaşamış olmak lazımdı. Şimdi o, Kadınlar burada, namütenahi s 
Necdet bir ihtiyar hizmetçi tuttu, Necdet, sevmeden evlenemezdi artık. vebilcn ve ıstırap çekebilen zengin b 

adınr Nine koydu , .e Nineye dedi ki: Sevmek kabiliyeti ise tek bir kadın 
ruh olduğunu çabuk keşfettiler. Ne 

"Senden istediğim şudur. Çok temiz uğrunda, ümitsiz yollarda israf edil- dete öyle tuzaklar kurdular, öyl 
çalışacaksın. Hiç konuşmıyacaksın. miş tüketilmişti. sürprizler hazırladılar ki çocuk

1 
b" 

Yavaş basacaksın· Beni arayan olur- Necdeti görenler, sathi görenler, zaman oldu, yedi sekiz entrikaya b' 
sa kat'iyyen evde değilim.,, onda büyük bir değişiklik keşfede-

den düğümlenmiş bulundu. Bir ka 
Necdet, uzun zaman höcresine çe- mezlerdL Gene eski berrak gözlü, kı-

defasında, kendisine yapılan ava 
kilen bir derviş gibi yaşadı. Geceleri vırcık saçlı, güler yüzlü gençti o. Jardan istifade etti. Fakat nafile! 
sokağa çıkmaz, evinde çalrşırdr. Aka- Halbuki derin bakanlar, bu çocuk yü
jodan yapılmış küc;ük bir yazı masa- zünün ne derece değiştiğini anlar- Hayvanı ne kadar çok doyursa gön 
sr başında, yeşil abajorlu bir lamba- lardL Necdet, yeni bir bakış edinmiş- lündeki Allah 0 nisbette aç kalıyo 
nın ışığında saatlerce oturur, okur ya- ti. Uzun, dalgın bir bakış. Burnunun ve ıstırap çekiyordu.- En ziyade 
zardı· Pencereleri demir kepenk1iy- kenarından çenesine doğru iki ince, tığı şey kadınların çabuk sukutu v 
di. Perdeleri sıkı s1kı örtülü durur- gölgeli çizgi uzanmıştı· Dudakları sı- gösterdikleri teslimiyet oldu· Onl 
du. Ses olarak etrafında kendi nefesi kı sıkı kapalı duruyordu. Eskiden öyle meyva1ardı ki Necdet daha eli 
bir de saatin tıkrrtısı vardı. Arka- mandolin çalardı, ş:ırkı söylerdi. Şim· kaldırırken sapır sapır dökülüyorlar 
daşlarc kitaplardı. Okuduğu yerleri di ona, bir şarkı söyle! diyen olsa, dı. Ve artık bu umumi bir terane ol 
bazan çizer, hazan bir derkenar ya- Necdet, dünyanın en garip teklifi kar- muştu. Her biri ona, rikkat verebil 
zar ve mahzun mahzun düşünürdü ki şısmda kalmış gibi şaşıracaktı. Man· cek bir tevazu la: Ben sana layık d 
dünyada kimsesi, bir tek yakini yok- dolin çalmak, türkü çağırmak?! Hey ğilim, diyordu. 
tu· Kendi duygularının aleminde ebe- gidi günler! O günler geçeli üç yüz Necdet şaşıyordu. O, bir tanesinin. 
diyen yalnız kalacaktır. Gönlüne bir sene kadar olmuştu galiba. bir tatlı sözü için her şeyi fedaya ha 
eş bulamadan ölüp gidecekti. Genç adam mesleğinde ilerledi, zır bulunmuşken şimdi onun iltifatı 

Yalnızlığın, öksüzlüğün derecesini parlak bir muharrir oldu. İtibarlı a- peşinde kadınlar taburdu. Bir defa• 
anlayın ki kitaplarla hasbühal ediyor, ileler kendisini sık sık davet ediyor- srnda genç \ 'C kibar bir hanımla ta· 
derkenarlar, ilaveler yazıyor. Tabia· lar, bazıları kız '\'ermek istiyordu. 
tın, canlı bir ruha dökülmek için l:a· Hatta bir defasında, çalıştığı gazete. 

nıştı, 

(Arkası var), 



_... 
Bay Saffet Arıkanla Önemli bir görüşme J • • • k 

v .. l .. . l c • _ı t l k . · zmır sergısı ço 
B.U tur ış erımızue tu u aca qenı qot . .. 
"Ben her ~atandaşın icendi yetgesinden ve uzmanlı- guzeJ olacak 

ğından en çok fayda çıkarmaktan yanayım,, lzmir şarbayı lstanbul tecimerlerile 
konuŞmak Üzere şehrimize geldi 

Ankara, 31 (A.A.) - Ulus, 
Kültür Bakanı, Bay Saffet Ankan 
ile Bakanlık itleri üzerinde önem· 
li bir ıörüJme yapmııtır. 

Kültür Bakanlığının kıvamm 
ıöıteren bu önemli görüımeyi ay
nen bildiriyoruz: 
· Kültür Bakanı Bay Saffet .~.rı 
kanı dün bakanlıkta çalıtırken zi 
yaret ettik. Kendileri yurt harita 
ıı üzerinde bakanlık yönetgeri iJe 
meı~eki tedrisat direktörü, hııng; 
illerin çocuklarının hangi sanat 
okullanna gitmekte oldukların• 
anlatıyorlardı. 

akan bu illerin okul bulunan ~e
hirlerle ekonomi ve tatm araçla· 
rı yönünden bağlılığını arıyo! ve' 
konutmalar sonunda kararlarJDı 
veriyordu. 

Bay Arıkanın Bakanlığa g~c!i
C:lenberi birkaç kere ltültür itleri • 
miz üzerindeki dütüncelerini ıor· 
mUfhık. Bakanlıkta genit bir ha· 
zırlık yapıldığını biliyorduk. Dev
let kurullarından, okuJlardan uz· 
manlardan birçok feyler soruldu • 
fonu okurlarımıza da bildirmit .. 
tik. Bay Arıkan önceki ıorutları • 
mıza ötedenberi tatıdığı özel dJ . 
tünıceleri söylemek gerekme:-Hği 
cevabını veriyor, aratlırmalar:n•n 
sonuçlan üzerinde büyük önderle, 
baıbakandan direktifl~r alacllğı • 
n tayliyordu. "O zaman ıöyliyebi
leceklerim, kültür iılerinde bütün 
yurttaki geniı ilgiyi tatmin edf'uf' 
ne mutlu .. ,, 

Bakanın masa üstündeki hari -
tadan ayrılan gözlerini bırakma
dım, hemen sualimi ıordum: 

- Çalıımalarınız. üzerintle J,i
zi aydınlatır mııınz? 

- Balıttnlığa gelclijim günclf'n· 
beri kültür iflerini bir programa 
ve ••teme bağlamak tlirektiline 
uyaralı pılqmaya baıla.Jım· Bit • 
clülr Ôntlerimize ue Baıbcılıanımı
za yaptığım iz.ahlara göre aldığım 
emirler çalııma çerçeve.ini kur -
muıtur. Bu kuram içintle bugü .. e 
ltatlar geçen zamana •ığabilen ;n
celemeleri geçende Atatürke ar -
zetmelıte balatiyıar oltlum.,, 

Gazetelerde kültür kurulunda 
ve Bakanlıkta epey değiıikler o1a
cağı yazılıyordu. Ankarada bir yı
lın tahminler günün konu9m~'arı 
arasında büyük yer almııtı. Ulus 
okuyucuları için bunu ıormanı&k 
doiru olamazdı: ikinci sorum bu 
~du: ' ~ 

- Kültür kurulunda ve Ua· 
kanlıkta yapıldığından bahı'>1u • 
nan değitikJikJer doğru mudur? 

" - Doğrutlur. Kültür kurulun· 
tlalıi arka.JClflarımdan yalnız. iki -
sinin yerlerinde çalqmalarını, di
ğerlerinin kendi uzmanlıkları i
çintle faydalı olmalarını daha •ıy
gun buldum. 

Baltanlıkta açık olan O""ta 
öfrefim genel direktörlüğüne An
kara Kız Lise•i Direktörü Bay .4 a
niyi getirdim. ilk öğretim dire~ -
törü Bay Ali Rizayı tla yeni açılnn 
lzmir kültür tlirelıtörlüğü ile ötlev
lentlirtlim. Bu tlaireyi de balta~ -
lılı müeler tlirelıtörü Bay lamail 
Hakin fİmclilik vekillikle yön~tr· 
celıtir. 

Kültür Bakanı Bay Saffet Arıkan/ 

arltaJaflarıma yeni bir ötlev r;e -
rirken bu kıymetlerin bu yeni iıle
rincle kamuia.ıya daha çok yarar· 
lılr gö•terecekleri kanlfı ile ho..-e -
ket etmİf bulunuyorum. Ve bun -
farın altlıkları ödevleri en iyi ba· 
ıarclıklarını görmekle ele •eVİ!IÇ 
duyacağım.,, 

Bu cevabında Bakan, ıazeteltt
rin doğru olmıyan yoruları üze -
rindeki duygularına çok yer v~r · 
mitti. it alanında her kıymeti, 
kendi çevresinde faydalandırmRyı 
erge bilen hir bakan için hu ırz • 
ler, yalnız, asil bir arkadatlık duy
auaunun ilhamı değildi· Bu cev:ıp
ta kültür itlerinin birer !»atarır111 
olacak her unıura özel kıymetini 
vermeye çalııan ve bunun için 
kendinde genit bir mesuliyet c~u
yan bir bakanın derin düşHniiş 
kuvveti vardır. 

Bakanlık örgütündeki deiitik
likleri adları ile öfrenmittim. 
Kültür kurulunda da kimlerin ÇA· 

lıtacağını okurlarımıza bildirmek 
gerekti, hemen ıordum: 

- Kültür kurulunda kalanlu 
kimlerdir? Çekilenlerin yerlerint
kimler geliyor? 

" - Kültür lıuruluncla aalcın İ· 
ki üyelik açıktır. BunlarJan vekil 
olarak bulunan Bay Sallet tlclıa 
önce kendine baflea bir İf veril • 
muini tlilemİftİ. Y erlerintle btra
kılanlar baflran Bay lh•ata ve üy' 
Bay Ali Hayclarclır. Açık üyeliJı. 
lere tail olarak ıimılili.k lzmir ı,;:1 .. 
tür direktörü Bay Hikmet Tiirlı 
getirilmiftir. 

Ben lıültür kunıluna yalnız ba
remtle en yüluelı tlereceli ol.anla .. 
rın getirilmui likrintle tlejilim. 

içinde uzman ve bu uzmanlığı
nı öğretmenlilı hayatında tanıt -
mıf olan genç arlıatl(lflarınnn bu 
kurulda laytlalı olmalanna çalı .. 
fa.cağım. Gerelıir•e bunu kanun -
ltıttırmalı için Kamutayın yüksek 
irJesine yal.varacaiım. 

Bay Arıkanın bu cevabı ile 
kültür kurulunun alacağı yeni 
yön aydınlanmıtbr. Bakanlıkta 
kültür kurulunun nomal çalııma • 
1tndan batka özel komisyonlara 
da eıaılı sorular verildijiui ve 
bunlar üzerinde çalıtıldığını öi . 
renmi,tik. Uzmanlarla kurulan bu 
komisyonlar, yapılan genit arat • 
tımıaları teknik bir yönden ince
leyip karar altına alınacak tekle 
getireceklerdi. 

_ Birtakım kültür uzmanfan • 

Bakanlığa geltliğim güm/enberi, 
okullanmıztla öğretilen ilim ve 
fenlerin hangi ka.ynalılartlan oku· 
tultlufu ifi ile uğraftım. Gördilm 
ki, bu kaynaklar tek l'İdem, tek 
kitap prensibine uygun JeğilJir. 
Ve Jüz.eltilme yoluunuclur. Bil&i · 
.ine güvenilir okutan bilginlerin 
ele bunların e•a.slı olaralı gözd,.n 
geçirilme.ini i•tecliklerini öfrE"n · ı 
dim. Bir İfte uz.man olanın •Ö-zü,1e 
;;nem vermek, ancak iıteclijini. e- j 
saslı bir irtlel süzgecinden geçır • 
me bilgiye saygııı olanlar için bir 
borçtur. Bu sebepledir ki, güveni
lir arkaJCJflarımı bura.ya çağır · 
Jım. Bunlar bu elediğim İf Üz.i!r:,,. 

tle önemle çalıJıyorlar.,, 1 

Bu cevabiyle Bakan kültür :!& · ' 
)erinde tutulacak yeni yolun ana , _ _ . _ _ . 
çizgilerini aydınlattı. Okutma Geçen yılaa iz.mir •erili S:nin mnlıımi g6rünlifiL 
kaynaklarının tek sistem ve ~ek İzmir Şarbayı Behçet Salih iriye i~ntle ideJifi yerw iü/iyor. 
kitap prensibine uygunla9lırıhna- 9ehrimize gelmiıtir. 
11 ileriki kültür ç.alı9malarının e • lzmirde açılacak olan büyük 
ıuı oluyordu. Ancak bu eıaıtan arııuluıal panayır hakkında Cu -
saptanma alanına geçilirken uz - mıı. günü Tecim odasında yaptla -
manların ıözlerine önem veril • cak toplantıda lıtanbul tecimer -
mektedir. leriyle panayıra İ!tirakleri üzerin

Büyük Parti Kurultayı ll'Ç~n de konutmalar yapacaktır. 
Mayısta kültürümüz için yeni Hr Panayırın çok önemli ve dik -
prensip koydu. Ve köy çocukları .. kati çeken noktaları hakkmda ma
nın ilk öğretim 9eklini deği9t?r ıli. lfunat veren lzmir Şarhayı dün 
Bunlar için k;ıa zamanda prel;k bir muharririmize ıunlarr söyle -
hayat için lüzumlu bilgiyi verf"bi· mittir: 
lecek üç veya dört sömestrli lr.5y " - Her yıl, mevnm itib'ariyle 
okulları kurulmaıı esaıı pro!r• .. ekonomik tliclin~lerin en çok ol
ma girdi- Bu okullar çocuM~rr Juğu bir zamantla üç halta aüren 
yüksek öğretim derecelerine ha • ar•ıluıal bir panayır kuruyoruz. Bu 
zırhyan ilk okullardan ayrı ola .. panayırın arııuluıal olmaaının lz.
caktır. Buralarda çocukların dPha mir için Jeğeri fUdur: Eıkiden • 
Otiflii~ta otmm&ya batl•-•l&rr b.ıri t.c;am ..ı-nJ .. ;1......., ~ı.,.; 
v~ okumanın ara11z devam ehne· tlolayınyle Avrupa ile yalııntlan 
ıi ve bu iti devletin askerlik bor• münaebete girifmif olan lzniir, 
cu ıibi ııkı tutması gene pro - birçok müfteri/erini bu panayır 
gramda ifade olunmuttur. yüzvnJen çeliiyor. Hültümet pa

Bay Saffet Ankan, Kurult1.ya nayıra her türlü yartlımları gö•te
sunulan Parti programı taslai=nın riyor. Bunun için ayrıca bir ha • 
hazırlanı9ında Parti ıenkurulu Ü· nun bile çılıtı. 
yeıi olarak bulumnuttur. Kul·ul- lcabıntla arttınlmak üere 200 
tay Batkanı Bay Arıkan, Kurul- bin liralık bir tlöviz mü•aJai ve
tayın onayladıiı ulusal ef'tim rilmİftir. Devlet Demiryollanmn 
esaslarını bakan olarak ıaptam~lc bilet ücretlerinde yaptığı tenzilat, 
ödevini almı9tı. yüztle ıekıeni buluyor. 

Kükür Bakanının program~& .. "On Nf günlük halk tecim bi-
ki köy koulları üzerinde öteden .. lP,tlerintle ele tenzilat yapılml§tır. 
J;eri çah,biını da biliyorduk. Bu· Yani 12,S liraya karıılılı ilri b;let 
nun üzerinde uluı okuyuculannm alan bir lrim•e on bq gün içinde 
aydınlanmasında büyük değer hem iz.miri görebiliyor, hem Tür
vardı, bunu geri bırakmıyarsk 
sordum: 

- Parti programında bir ö~~n· 
lilC verilmesi ıöz önüne ahn6n 
köy okulları için ne hazırlılc:lar 
vardır? 

atlır. Bu amaca utirrrlak için yenil 
bir program hazırlamak, uar o~a • 
nı bu programa uytlurmak gere,,_ 
tir. Bunun lıolay bir İf olmıyacafı· 
ıtı lıatirirl'iniz. Yalnız tunu sö~ • 
liyeyim iri, köy eğitiminde bütün 
tlevlet örgütlerinin, baltttnlıkların 
lıöylütlen bilge olaralı ne uteclik • 
leri, bu programın temeli olacct'1 .. 
tır. 

Bakanlığa geldiğim günl~rtle 

baltan arlıaJaflaruna yaptığım bu 
•oralara önemle hazırlamakta o"i· 
tlukları cevapları belıliyorvm. 

Bunlar gelince, irtlelenecek, latu.•r
lılı yapılacak, bu yıl i§iclir. Bunun 
içintlir ki, size kesin bir ıey ı;;vli
y.?mem, tlemiftim. 

Kültür iılerinde bütün yurdu H
gilendiren konulardan hiri de 11 -

naçlardır. Bunun üzerinde her'&· 
man birçok 9eyler söylenir. Öğ -

"Denizyolları yönetfai (üla.; 
re.i)" ile ulu•al vaparculalı .o.ye• 
t<?r.: ele yol ve e,ya tarilai üzerin
de bize len%ilat yapmqttr. Bun• 
elan bctflla tlifer (leoletler Je, •• • 
relr. vapur, gerek trlen biletlırinJe, 
anııila•al ptinayırlartla yoptılJan 
temilatı iz.mir panayınntla tla y.
pacaklarını biltlirdiler. 

"Dqardan pttnayın gamefe 
geleceklerin pa•portlan po1raız 
vize etlileeelırb. 

"Pttnttyır tiiinleri lsnlirin tatlı 
liatıralarla ııiiJenJifi bir zamana 
rcutltidığı için ıenlilıler ve eğlen • 
celer yapılacalıtır. 

Panciyıra fln*/iye lıaclar Yıına
mstan, ltalwı. lngijtere ve Sov • 
yetler girm'i,ıertlir. Barfflan bat• 
ifa ecnebi lirmalttrı Ja Türlriyetle 
balanan 'clelegılleri. oıuıtaaiyle lrıı
ma olard iftira.il etmiflerJir. 

"110 pavyoriJdn yalmz otuz 
tane llaltlı. He,,.i trıfrılJu. Bu o· 
bu tanai tle, Ege mıntcilan ~n • 
düıtriciler ue 'mÜdal..illeri ,,.li 
tabii olaralı llapaı:aktır. 

Cuma giblii lstanlial teelmer • 
lerinin le panayıra ittirdi mue
lai görlifÜlecelıtir. 

Yerli mallarımız artaulla foi 
iyi olanl.ttn. vartl1T. Bunlar tll'na • 
luıal panayırda mahaW balun
malıtlır. PropaganJa her ualrit 11-
zımtlır.,, 

Yeni Kültür Bakanmm ımaç
larmıız üzerinde duracaimdan 
füphe etmemiıtim, sordum: 

- Sınaç öfreneğinde, (nunıa· 
ralarmda) deiiıiklik yapılacait 
liaberi doğru mudur? 

" - Evet, bunlartla tlelifilclilı 
yapılma.anda .-.,.acak bir fC)' 
görmüyor ve laytla umuyorum. 
Kaltlı lıi, ben lala olaralı anaç 
•oralarının, talelienin kapasiten, 
göz.önüne alınarak buradan gr;ra • 
tlerilme.intle, birinci, ilıinci :Je 
genel •ınaçlara ve öfretm«nin 
talebesine tler• yılıntla yolJama " 
•rna ayn ayn lııymet vermek lif. 
zumuna tla lıaniğim.,, 

Kültür Bakanına teıekkür e-l..
rek ayrılırken içimde ulusal eği • 
tim üzerinde alınan yeni ka .. clr • 
ların aydınlık ve diri heyf'Cl\'11 
vardı. 

retmenleri suçlu çıkaranlar obr, --------------Ancak bu Jeğifikli.k bir kısım 
yaıedanmum yürümek utetlik -
leri ıelJl ue )'Önie alınmamal•cfır. 
Ben iter oatdnlafın kentli yetke -
Rnclen oe aznlanlığıntlan en çnı. 
,.,... raJUn 11iarA:tan yttntqım. Bu 

nı Ankaraya çafırdıfmız doiru 
mudur? 

" - Çok yerinde olan bu pro • 
gram maıtlJel'İ ile ilk günden~ 
ilgilenelim. Ancak size ıimtlililı 
kain bir lıarar •öyliyebilecek •o • 
nuca varmıt tlefilim. Bilir.ini': ki, 
böyle bütün kütleyi en çok ilgilen· 
diren ıeylercle yapJaı:ak ıey, en 
ince parçaana utınncaya iratlar 
nanl yapılacaiı tliifüniilmelc, ya .. 
pacaiın yerine kentlini koymak, 
yapılabilir oltlufuna luıntlık~an 
aonra lıarar ue emir vermektir. 
Bunun içindir ki, Bakanlıfın en 
önemli olan ifi ile bu yönlen .iter 
an zihnimi yormaktayım. A.ncalı 
ifin naıl bir çerçeve içine alın • 
numntla en çolı laytla oltlufıınu 
lıalHıtaJOlı lıatirtlim. Gözettiğ:m 
~ lıöy olıulu tale6elerimn Ke
mali•t, yart•ever, uluacıl, blr lcrt, 
llamufaıyı özel cliifünce ü.tüntle 
tutctr elıonomilı birer muur olma-

çocuklar çahımıyor denilir uıul • Emniyet sandığında 
lere itiraz edilir. Bu bir yıpn fikir Duyduiumuza göre Emniyet 

" - Doğnıtlur· Şimdi •öyleJim 
iri, ben ifini iyi bilir wenç arlıad~
lanrrulan ltıylalannialı i.tetl1m. 

arasında tek birletilen nokta. ">n Sandığı direktörü Bay Tevfik le
hini aıan çocuğun her yıl en iyi kaüt edilmit, yerine direktör mu
bir ımamaya eripnesidir. avini Bay Reıit tayin olunmuttur. 



ıstanbul Betedlyosı ilanları 1 1 T k • 
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Hastanelere bastırılacak evrakiçin lazım olan 50 top 2~kilc.luk lt-=-=====t 

battal kağıt, 150 top 32 kiloluk çift İstanbul, IS düzüne keten iplik, ~:: :~~1~:1ı 
50 metre mücellit bezi, 40 paket 20 li mukavva açık eksiltmeye konul
muılllr. Nümunesi Belediye m.ltbaasında ve tartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülür. Bu kafıt!arın hepsinin tahmin bedeli 1867>~ li
radır· Eksiltmeye girmek için de 2490 No.lı kanunda yazılı vesika 
:;e 142,S liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile beraber 
IS - 8 - 935 Perıembe günü saat 15 de Daimi Encümende bulunma-
lıdır. (B.) (4451) 

Sabah umaıı 

Ôflc nımuı 
ikindi 121mazı 
Atşım namuı 

Yatsı nımır.• 
lmsu 
Yılın gtfCD ıDnlırı 
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l\URUn'un Roma"' 60 razan; A. ismet Ulukut 

Binnaz, 
rirken 

kirpiklerını biribirine dikti
iki parlak göz görüyordu. 

• Denizyolları 
lstanbul 3 üncü icra memurluğun- 8 O H 8 ft : Jl-1 · l~J~ ~ -Ne? ... 

Diye yerinden 11çradı. Gazete, 
elinden düttü. Fikri biran içinde 
darmadağın olmuftu: 

mın öcünün ahnmıt olmuı beni 
Türk polisine kartı minnettar et• 
mittir. Bu münasebetle ıizden bir 
tey rica edeceğim: Arkadqımm 
bir kızı vardı, Binnaz. Benim hi· 
mayemde bulunuyordu. Bulga • 
ristana gelirken onu ha.taneye 

ıŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Teııl. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade 
Han telefon: 22740 

~!ersin Yolu . 
ÇANAKKALE vapuru 2 A-

ğustos CUMA günü saat 11 de 
Mersine kadar. (4399) 

Sultanalımed Sulh Birinci Hukuk 
malıkemesinden: 

Rıza ve Nefise ve Esma ve Musanın 
şayıan ve müştereken mutasarrıf ol
du1dan Akbıyık hamamı caddesinde 
eski 9 ve yeni 13-15 No. h arsanın 
izalei ŞQYUU zımnında furuhtu takar
rür ede.rek müzayedeye vaz'olunmuş
tur· Kıymeti muhammenesi 1200 lira
dır. 

Birinci açık arttırması 3-9-935 
tarihine müsadif Salı günü saat 15-
de icra kılınacaktır. Kıymeti muham
menesinin yüzde 75 ni bulduğu tak
dirde iJlalei katiyesi yapılacaktır. 

Bulmadığı takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere on beş 
gün mUddetle temdit edilerek ikinci 
açık arttırması 1~9-935 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 15 de 
icra olunacaktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alikadarlann işbu gayri menkul ü
zerindeki haklarını hususile faiz n 
masarif e dair olan iddialarını evrakı 
müsbitelerile :>irmi gün içinde bildir
meleri lazımdır. Aksi halde hakları 

tapu sfcillerile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç ka
lacaklardır. Müterakim vergiler his
sedarlara ,.e dellaliyc mü~teriye ait
tir. 

\rttırma şartnamesi iıbu ilan ta
rihinden itibaren mahkeme divanha
nesine talik kılınmıştır· 

Talip olanların kıymeti muhamme
n<'sinin yüzde 7 buçuğu nisbetinde pey 
akçe.sini hamilen yevm ve saati mez
kfırda Eminönilnde Gülbenkyan hanın 
da Sultanahmed 1 ci sulh hukuk mah· 
kemesi başyaıganlığına 935-22 no. ile 
müracaatları ve hi~edarlardan Sua
diyede deniz kenarında merhum Sa
dinin köşkünde mukim Nefise n Es· 
ma ve Musaya gönderilen Han varaka
Jannın mumaileyhimin halen ikamet
gAhlarının meçhuliyeti şerh verile
rek bila tebliğ iade kılınması üzerine 
bermncibi talep onların hakkında iJA
nen tebligat icrasıruı karar verilmiş 
olduğundan mumaileyhim Nefi..ııı.e ve 
Esma ye l\fusanın yevm ve saati mez
ktirda bizzat gelmedikleri veyahut 
taraflann musaddak bir Tekil gön
dermedikleri takdirde gıyaplarında 
muamele ifa kılınacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olu
nur. 

l ıst. Levazım Amlrll§I S•tın 
Alma Komisyonu llAnl•rı 

idareleri lıtanbul levazım a
mirliğine bağlı kıtaat için 32500 
kilo kavun, 32500 kilo karpuz 
2 ağuıtos 935 cuma günü ıaat 
14,30 da açık eksiltme ile alına· 
caktır. Her ikisinin tahmin bede
li beher kiloıu beıer kuruıtur. 
Şartnamesi paraaız alınır. istekli
lerin 243 lira 75 kurut ilk temi
natlarile belli saatte Tophanede 
satmalma komisyonuna gelmele
ri. (71) (4119) 

Operatör - Ürolot 

Dr. Mehmet Ali 
Brolige mütehassısı 

BIBJJılbatıt: Eminönü han telef on 21915 

dan: .t:tıuııarmda yddA lf&J'eW olalıJar, üze • 
Yeminli üç ehlivukuf tarafından rinde muamele cörealercllr. Rakamlar .a. 

tamamına (2300) lira kıymet takdir ı! kapanıı •tıf flyaUandır. 

edilen Bilyükadada Nizam mahalJe- Nukut 
sinde Dil sokağında eski 35 ve yeni • Londra 1ırn • Vlyaıll 23. -
ı No. lu (33005) metre murabbaı ve • l\nyor• ıM. - • .Mıdrld !5 -

içiğinde b(~O)bakahdar eşca~Usmireyi ve : :;1;~sno :::: : : ~:;!~an 40, -

ki r ır çevan o ını ve susuz * Brüt" Si. _ • Badıpest~ i~: ~ 
bir kuyuyu havi bostanın 2112 hissesi 

1 
•Atına 24, - • Bükrc' 15, -

ile gene tamamına <1200) lira kıymet • C'eııevn "21) -- • Bclgnd ~4. -

takdir edilen Büyükadada, Nizam • Sofya l14, - * Yokebamıı Jl', -
mahallesinde Kamino sokağında eski • ~mmrdı ' sı. - • Altıa 031. -

35 ye yeni l No. 11(2415) metre mu- • PtaJ 98. - •Mecidiye ~3. -
• Stokho'm 32, -· • Buhoı !S3 -

rabbaında ve içinde çam ağaçları bu- Çekler -----
lunan çamlık mahallin 2112 hissesi • Londra 6:1.250 * Stokhlm 
ve gene tamamına (6500) lira kıymet • l\evyor• o.7970 • Vlyar. 

takdir edilen Büyükadada Maden • raııs •V•3- • !\tıdrld 
mahallesinde Aya Nlkola sok.ağında • Mll.tııo 9.7184 • Berlln 

yeni 48 No. lt ve (118:l) metre terbi- • Erütsc 4.70.H • Varson 
inde araziden <152\ metre murabbaı • Atla• '3 :197~ • Bu:iapesır 

I l b' • C"encvı,. 1.4:\4'l • Rlltrcş 
üzerine inşa edilmiş 3 kat ı ve ır taş- • Sofyı 68,35- • Cetgrıd 
lık, iki sofa, üç hela ve bir mutfakı • Amıtcrdam 1.1110 • Yokohanıı 
muhtevi on Uç odab ve haricen beyaz • rraı 19,tı-7 • Mostovı 

3. lt2) 
4.(~0 

S.80:"b 
1,9713 I 
4,'103!\ 
4,41-

69, t~6 ı 
:14882.'i 
'l.7JS ı 

1090!10 

- Süleyman Şefiği öldüren, 
komisyoncu Hiriıto Delebedef 
ha! ... Birlikte it yaptığımız he
rif! Bu kimin aklına gelirdi? 

Dütündükçe benzi attı; gözle
ri boıluğa bakıyordu! 

- Doktoru, o herifle ben ta· 
nıttırdım. Bu cinayette bilmiye· 
rek birlik oldum demek! 

vermiıtim. Bir aY. önce hastane • 
den kaçtığını, gene gazetelerde 
okumuftum. Ondan sonra hiç bir 

' maliimat alamadım. Zavallı ço • 
cuğun akibetinden korkuyorum. 
Polisçe bir malumat vana bildi· 
rilmesini, yoksa tahkikat yapıl • 
masını diler, hürmetlerimi ta1'.
dim ederim.,, 

iki gün sonra, Cevat büyük bir 
sevinçle elindeki gazetenin tn 
havadisini okuyordu: 

boyalı birinci kah k~ğir ve üst kat- E 5 H A M ---~11 
ları ahşap evin 115 hissesi açık arttır- 1 iş Banbs• 9.!-»- Tramvay ~9.-

Dütündükçe, kendisi için pek 
önemli olan bir çıkmaza gidiyor
du: Tatar Pazarcığa geleli on ay 
olmuıtu. Bundan önce Süleyman 
Şefikten ve katlinden söz açıldı· 
ğını ititmemiıti. Bu cinayet oldu· 
ğu zaman, katil aranmıı, buluna· 
mamıf, dosyası da. faili buluna· 
mıyan cinayetler dolabında son
suz bir uykuya yatmıftı. 

"Yangın yerlerinde, firmi ya· 
ımda tahmin edilen bir kızm ce
sedi bulunmU§tur. Morgda ya. • 

pılan teşrih ile, veremden öldüiil 
anlqıldı. Bu kızın ıeçenlerde 
( •••• ) hastanesinden kaçan 
Binnaz olduğu kuvvetle zannn
dilmektedir.,, 

maya ,·az•edilmiş olduğundan 4/ 91935 Anıdolı• n•.70 (lmcnto as ıo.:.o 
tarihine müsadif Çarşamba günü sa· i ReJı '2 6•l Gııyon Od. -.-· 
at 14 den 16 ya kadar dairede birinci 1 Slr. Hıyrıye IS. - ~ark De?. -.-
arttırması icra edilecektir. Arttırma Merkez Baııtuı 57.7~ Bılyı -. - 1 
bedeli kıymeti muhammenenin yüzde U. Sigorta -.oo ~ark m. ecu -.-

l!omontl 7,9!1 Telefon -.- 1 
75 şini bulduğu takdirde müşterisi -istikrazlar - tahvlller-
üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde ~ t933Türr Bor.l . 8 07!1 Elettrtt -. -

en son arttıranın taahhüdü baki kal ! . ıı 26,ıı$ framvat ar.10 
mak üzere arttırma 15 gün müddet 1 • _ 1ll ~6.60 Rıhrım o .-
le temdit edilerek 1919/ 935 tarihine j lıtıt:r.t.ııDıhlll I 94, • Anadolu •~.~o 
müsadif Perşembe günü saat 14 den lrınl lstltrazı 95·- • Aııadolo ıı •M<> 
16 ya kadar keza dairemizde yapıla- 119!8 A ~ı ı o. Anadolu Ilı t,40 

Sıvu-Erıunım 96.~0 • :\11lmcssll ,\ 46 30 cak ikinci açık arttırmasında arttır 

Tatar Pazarcıkta yerleıtiği bu 
on ay içinde, Türkiye gazeteleri
ni muntazaman alıyor, bu eski 

-25-
BAŞ HEMŞiRE EMiNE 

MAKBULE 

ma bedeli kıymeti muhammenenln ---------------ı 
yüzde 75 şini bulmadığı takdirde sa ı R A D y Q ı 
tış 2280 No· 1ı kanunun ahkamına te,· 

ı-~--------------~ 

hadisenin yeniden canlandığıa 
dair küçük bir ha.bere bile tesa
düf etmiyordu. Bu meselein böy· 
le birdenbire meydana çıkması· 
nm sebebi neydi? Katili bulmak 
isteğini polise kiın telkin etti? 
Herhangi bir te.oadüfün Hiristo 
Delebedefi ele vermiı olması dü
ıünülebilir; fakat tesadüf, biribi
rine bağlı olan bu hi,diseleri ge. 

Jişi güzel mi sırnhypr? ):oba 
bunları iıleyen bir el mi var? Da
ha bir ay önce Slileyman Şefiğin 
kızı hastaneden kaçıyor, fimdi d~ 
ayni adamın katili yakalmyor. 

Binnaz, doktonm odasından 
yeni bir ıfığın sinirlerinde yaptıiı 
ıersemletici etkilerle çıkmıftı. İ• 
§İttiği, dütündüğü ıeyleri fikrine 
yerleıtirebilmek için dütünmeye 
ne kadar ihtiyacı vardı. Bugün, 
bahçeye gitmedi; odasmm önü .. 
ne geldi. Fikrini örten sisleri da· 
ğıtma.k için, elini batı üzerinden 
geçirerek, kara aaçlarmı düzelt· 
ti. Kapıyı açtı, içeriye girdi, bi· 
raz dütündü, sonra kendini ıez• 
longa attı. 

fikan geri bırakılır. BugUn 
Satış peşindir. Arttırmaya iştirak 

etmek isteyenlerin kıymeti muham BOKRES - 13-15: Plak ,.e du
menenin yüzde 7,5 nisbetinde pey ak- yumlar· 18: Radyo orkeıoıtrası. 19: 
çesi veya milli bir bankanın teminat Duyumlar. 19.15: Konserin süreği. 
mektubunu hamil bulunmaları lazım 20: Sözler. 20.20: Solo Flüt müziği. 
dır. Hakları tapu sicilli ile sabit ol 20.45: Piyano müziği. 21: Sözler· 
mıyan ipotekli alac.akhlarda diğer a 21J.5: Plak ile üç perdelik "Barbier 
lakadaranın ve irtifak hakkı sahiple de Seville,, operası. (Arada duyum-
rinin bu haklarını \'e hususile faiz ve lar). 
masarife dair olan iddialarını evrak BUDAPEŞTE - 19.30: Bachman 
müsbitelerile birlikte 1424 numaral Salon orkestrası. 20.15: işçi yayımı· 
kanunun 119 uncu maddesine tevfi 

20.50: Opera müziği. 23: Duyumlar. 
kan ilan tarihinden itibaren nihayet 
20 gün zarfında birlikte dairemize 23.20: Çingene müziği. 24: Plak. 1·05: 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde Duyumlar. 
hakları tapu sicilli iJe sabit olmıyan YARŞOYA - 20.30: Plrut-Sözler. 
lar satış bedelinin paylaşmasından 21.10: Süel müzik. 2145: Duyumlar. 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, ten- 22: Sarkılar. 22.30: Sözler. 23: Du
liriye, tanzifiyeden mütevellid bele- yumlar •• Konf er an!'. 
diye rüsumu ,.e vakıf icaresi bedeli 
müzayededen tenzil olunur. Daha. faz. BELGRAD - 21: Sefonik konser. 
la malumat almak isteyenler19/ 8/ 935 23: Duyumlar· 23.20: Karışık müzik. 
tarihinden itibaren herkesin görebil- 24: Röle konser. 
mesi için dairede açık bulun durula- PRAG - 20.2:l: Rieger - Parktan 
cak arttırma şartnamesi1e 932--571 Röle (müzik) 21.10: Gençler progra
No. h dosyaya müracaatla mezk(ir mı. 21.25: Salon kuarteti. 22.05: Söz. 
dosyada mevcut vesaiki görebilecek-
leri ilan olunur· (1~2) 

Küçük ilanlar 1 
I LAN 

Kuzguncukta Paşalimanı caddesi 
Tahmye sokağı 15 numarah hane a
cele satılıktır. 6 oda hava gazı su ve 
bahçesi vardır. O sokakta Bay Şefike 
müracaat. (H. K.) 

lŞ ARIYORUM. 
Gerek Jstanbulda ,.e gerekse taş

rada olsun. Herhangi bir müessese 
"·eya ticarethanede 30-40 lira maaş 
ile bir iş arıyorum. 

Kurun gazetesi idarehanesinde 
( N. K.) rumuzuna müracaat. 

lŞ ARIYORUM· 
On altı yaşındayım. llk tahstıi 

gördüm. Herhangi bir müessesede ça· 
lışmak istiyorum. 

Şehremini Fırıncı Bay Ahmed Rı
zanın eı:inde lsmail (H· K.) 

ACELE SA 1'11.IK 
1- Çenberlitaş, Dizdarfye, Şatır 

ler. 22·10: İsviçre ulusal bayramın

dan ötürü Jsviçreden Röle: Ulusal ka· 
nşık yayım. 23: Duyumlar. 23.15: 
Spor. 23.30: Çift piyano: Eğlenceli 

havalar. 

MOSKOV A - 18.30: Antimilita
riste konser· 19.15: Konser. 20.30: Ye
ni Kompozitörlerin eserlerinden kon· 
ser. 22: Franı.ızca yayım. 22.55: Kırl 
meydandan Röle. 23.05: .Almanca ya
yım. 24.0S: Jspan) olca yayım. 

LElPZlG - 20·20: Zitar. müziği. 
21: Duyumlar. 21: Operet müziği. 
22.10: Akşam ' konseri. 23: Duyumlar. 
23.30: Dans müziği. 24: Yeni hafif 
havalar. 

sokak köşebaşı (13) No. hane. 
: - Topanede Topçular caddesinde 

No· 362 kahvenin üçte bir h~L 
3 - Topane Kışla arkasında Keta

ni Ömer paşa mahallesinde No. (2) 
<303-40) metre murabbaında arsanın 
tamamı. · 

Görmek için kiracılara, görüşmek 
için Kasımpaşada Dz. Kütüphanesi 
müdürlüğüne: (H. K.) 

Cevadın fikri bu noktaya sap· 
lanmıttı· Arkad~.fının öldürüldü
ğü günden, Binnazı hastaneye 
verdiği güne kadar olup bitenleri 
dütünüyordu. Arada dudaklarım 
ısırıyor, batını s~llıyor, söyleni
yordu: 

- Ya bu tesadüfler böyle sı
ralanıp gidecek mi Ah olmadı; 
yanht yaptım. Bu kızı hastaneye 

vermemeli, nezaretim altmda bu
lundurmalıydım. Çeneleri benim 
gözüm önünde bağlandıktan son· 
ra, ona ait olan i1leri, mezarın
dan çıkacak aönük fosfor alevle
ri alır götürürdü. 

Kendini haklı gösterecek se
bepler de yok değildi: Ölecek 
bir kızı, yanına alıp Bulgaristana 
getiremezdi ya! Bu seyahati bir 
iki ay geriye bırakmak ta olurdu; 
likin bir veremlinin bir iki ay 
içinde öleceğini kim t~min ede
bilirdi? 

Bununla beraber, bu dütünce
ler bile kendisine tam bir kanaat 
veremiyordu. Bir defa batla yan 
uğurwuzluğun, bu noktada dura
cağma inanamıyordu. Binnazın 

f imdi ne olduğunu bilse, ona gÖ· 
re bir plin kuracaktı. iyi ki aklı· 
na geldi: Polis müdürlüğünde, ta
nıtmıı, arkadatlık etmİf olduğu 
bir tube müdürü vardı. Ona bir 
mektup yazmak, Binnaz hakkın· 
'da malumat iıtemek en kıaa bir 
yoldu. Buna karar verdi, mektu· 
bu yazdı: 

Elini alnına götiiTdü; hiç bir 
tey dü,ünemiyordu. Fikri karan• 
lık bot bir höcreye benziyordu. 
Yahut, bot değil de, o karanlığın 
içinde ,ekilsiz, renksiz bir çok 
§eyler hafifçe bir parıldayıp, bit 
sönüyordu. 

Bir kaç dakika öyle kaldı. Son-· 
1 

ra gözlerini açtı; odanın her ta• ı 

rafına dokunup geçen bakıtlan, ı 
babasının büyük resmine takılıp 
kaldı. Şimdi bu resim ona can• 

lanmıf, gibi geliyordu; dudakla- . 
rı gülümsüyor, gözlerinde gariP, 

bir anlam (mana) beliriyordu. j 
Ona baktıkça ruhunun hafifledi· ! 
ğini, fikrindeki karanhğm yavaı 
yavaı azaldıiını duyuyordu. Ku• 
lakları içindeki uğultular kesil· r 

miı, yalnız pek açık anlqılan 

bu sözler kalmıftı: ' 

"Bütün yorucu mefguliyetleri • ' 
min üıtünde yalnız sizin saadeti • 1 

nizi temin etmek meıgalesi hi· 
kimdir.,, 

"Siz meı'ut olacakımız; baba- ' 
nız bunu benden rica ediyor, ben 
de böyle istiyorum.,, 

Bu sözleri tekrarlayan ıes, tat
lılığını kaybetmiyordu. Kirpikle • 
rini birbirine değdiriTken, kendi
sine be.kan çekici iki parlak gös 
görüyordu. Bu, yeniden duyar gi· 
bi olduğu sesler, ve gördüğünü 
zannettiği bakttla.r yavq yaV&f 

"Zavallı arkadaıım Süleyman madde haline girerek kaf111mda 
Şefiğin katlinin pek değerli po- bir yüz yarattı: Doktor Nezirin 
lisimiz tarafından yakalandığmı l yü~ü f • 
gazetelerde okudum. Arkada!ı • (ArkCJ1ı var>. 
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Erzincan Jandarma Er. ()kulası satın Alma Istanbul Milli Emlak Müdürlüi'ünden: 

Küetıbazar: Yavuz Sinan Ayazma caddesi eski 615 • 
617 - 619 yeni 217 - sayılı dükkan ve e-

Muhammen 
Değeri 

, Lira 

vin 3/ 32 payı 176 

Kamerhatun: Kalyoncukulluğu caddesi eski 175 yeni 
183 sayılı evin 114 payı. S60 

Bakırköy: Sakızağacı Orta sokak yeni 28 - 30 sayılı 
maa bahçe hanenin 4/ 72 payı. 45 

Mercan: Dayahatun Büyükyeni han ikinci kat eski yeni 

19 odanın tamamı. 

n.L;;.1 ...... lcadiye mahallesi Kıyıkçı Şöhret namı ciiğer 

Kayıkçı Şükrü sokağı eski 9 yeni 13 sayılı 
evin tamamı. 

fJ.ı,.i;,.ı .... lcadiye mahallesi Tenekeci sokağı eski 7 ye
ni 52 sayılı 57 metre ve 77 santimetre mu· 

rabbaı arsanın tamamı. 

Kuzguncuk: Konçina sokağı eski 98, yeni 25 sayılı evin 
tamam. 

Boğaziçi: Boyacıköy birinci sokak eski 27, yeni 31 e
vin 2/ 12 payı. 

F .. riköv: Birinci kısım Baruthane sokağı eaki 135 M. 

yeni 206 metre ve 86 santimetre murab

baında arsanın tama mı. 

Eminö'lıü: Ahıçelebi Limoncular c addeıi eski 37, ye

ni 34 sayılı dükkanın 2385/ 4800 payı. 

Fener; Tahtaminare caddesi eski 84, yeni 68 dükka

nın 2/ 5 payı. 

Üsküdar: Pazarbatı mahallesi Toprak sokağı eıki 28 -
35, yeni 37 sayJlı evin tamamı. 

Üsküdar: Selami Ali Efendi Seli.msız caddesi eski 225 • a 

227, yeni 239 - 2~1 sayılı arsanın tamamı. 
Üsküdir: Selimi Ali Efendi Meyhaneler sokağı, eski 

6 - 6 yeni 8 - 1 O nyılı iki ananın tamamı. 

Tarlal>aıı: Hüseyinağa Sultan çeı meıi sokağı eski 21 -
-r 

25, yeni 23 - 27 sayılı iki evin 1/4 payı. 

Tarlabatı: Hüseyinağa Sultançeımesi sokağı eski 27, 
yeni 29 sayılı evin 1/ 8 payı. 

Çengelköy: Maılak sokağı esk~ yeni 9 sayılı evin 1/ 4 
payı. 

Kumkapı: Çadırcı Ahmetçelebi P azubent sokağı eski 

5, yeni 13 - 15 sayılı iki evin 3/ 20 payları. 
Eminönü: Şeyh Geylani mahallesi Meyhane ve Kafesli 

sokakları eski 11 - 13 M., 13 M. 13 M. yeni 

larr. 

ıı, ıı ;1, 13, ıs, 11, 19, 19; 1, 19; 2, 2, 4, s, 
8 sayılı Hançerlihan müıtemili.tı odalar 

ve dükanların 12752264/ 663552000 pay-

Büyükçar9ı: Bodrumham üst kat, yeni 20 odanın tama
mı. 

Kadıköy: Caferağa mahalles~ Divardibi sokağı eski 

4 - 6 - 8, yeni, 55 · 57 evin 3/ 16 payı. 

Tarlabatı: Hüseyinağa Yenitehir ve Irmak sokakları 

eski 26 - 28, yeni 20 -22 15 iki dükkan 

ve bir evin 1/ 2 payı. 

Har,köy: Kiremitçi Ahmetçele'li Çakırgöz sokağı eski 

11 - 13, yeni 11 evin 18/ 40 payı. 

Büyültdere: Yenimahalle Boracı sokak 19 yeni 21 evin 

26/ 216 payı. 

Eminönü: Şeyh Geylani sebzedler sokağı eski 11, yeni 

11,11/ 1 dükkan va odaların 1622 / 8960 

payı. 

Kamt.rhahan: Kurtuluı Direkçibatı sokağı eski 36 - 38 

yeni 36 sayılı evir. 4/ 12 payı. 

Mirgün: Y enil<öy Panaiya mahallesi Çeıme sokağı es-

ki 7 - 9, yeni 9 sayılı evin 1/ 5 payı. 

Büyükdere: Yenimahalle Paz&rbatı caddeıi eıki 

112, yeni 51 sayılı dükkanın 60/ 350 payı. 

Emininü: Şeyh Geylani Kömü.-cü sokağı Şapçı hanı de
runu eski 32, yeni 32 sayılı odanın 399/ 
1536 payı. 

Kun-!<apı: Çadırcı Ahmet Çelebi Arapzade sokağı es
li 35, yeni 35 say•h d ükki.n ve odanın 

2821692160 payı. 

Boİaziçi: Boyacıköy üçüncü so)fak eski 14, yeni 20 sa
yılı evin 32/ 48 payı. 

Kamerhatun: Yenitehir Keresteci sokağı yeni 11 - 13 -

15 sayılı dükkin ev ve arsanın tamamı. 

Büyükdere: Damasko aokağı eıki 13 - 13 mükerrer ye-

324 

250 

25 

666 

48 

314 40 

922 

108 

768 

130 

208 

540 

95 

288 

459 

422 

277 

375 

689 

304 

39 

1907 

248 

67 

119 

109 

1034 

414 

249 

743 

198 

Komisyonluğıı odan : 
1 - Jandarma Er Okula.aı er at ve hayvariatmm "935 senesi,, yönetimi,, idaresi ıçin bir yıllık ihti

yacı olan aıağıda cins ve miktarı yazılı 29 kalem çeıitli yu·li beslev maddeleri 1 - Ağustos - 1935 
günlemecinden itibaren 21 gün müddetle eksiltmeye "münal'tasaya,, konulmuıtur. 

2 - Eksiltmeler: 21ve22- Ağustos - 935 günlemedne :esadüf eden Çarfamba ve Perıembe 
günleri "kapalı eksiltmeler Perşembe günü saat 16 da,, saat~} - 12 ve 13 - 16 ya kadar olmak üzere Erzin
can Belediye salonunda Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

A - ihale; lstizana bağlı olup Ankarada Jandarma ge rı\el komu tan lığından "J. U. K..,, SOl'J.llC:uk .. 

tan sonra yapılacaktır. 
B- istekliler ıartnameleri ve nümuneleri "J. okulasınd.a n,, parasız olarak istiyebilirler. 
C - Eksiltmeye gireeek~er, "2490,, sayılı arttırma ve Lbale kanununun 2 inci ve 3 üncü "Ticaret 

odasından 935 kayıtlı ve Noterden nıusaddak kanuni ikametgah vesikalı,, maddeleriyle 16 ıncı ve 17 in
ci maddelerinde yazılı "Bedeli muhammenin <Jo 7,5 nisbetindd<i teminatı muvakkate,, Belgeleri dahilin-

de girebilirler. 
3 -' istekliler, Teklif mek1.uplarını 2 inci maddede yazılı t1lan sa att.en bir saat önce getirerek mak-

buz mukabilinde Satınalma Komisyonu Baıkanlığma verecektir. Teklif mektupları posta ile gönderil• 
cek ise bu saate kadar gelmiı ve tış zarfları da mühür mumiyle iyicekapatılmıf olması ıarttır. 

4 - Bu husus hakkında izah at almak istiyen isteklilerin her gün Satınalma komiıvonuna müraca-
atları ilan olunur. :(4240) 

Taahhüdün mik- teminatı mu- Tahmin eClilen Eksilme Bealevin cinai 
tarı kilo vakkate miktarı Fiat M. Uıulıii 

450000 
300000 
300000 
200000 
200000 
120000 

Lira K. kurut S. ' 
421 88 1 25 1Capa1t Odu,ı r(meıe)~ 
281 25 1 25 Açık Tahniye Jekme1')' 
900 00 4 00 Kapalt Arpa " _ - - ~ 

,1800 00 12 00 Kapalr Un (elöneklilC tahlile tal;;i)' 
450 00 3 00 Kapalr Yonca :Ckuru)' 

67 50 75 :Açık Saman '(Düien)'. 
50000 
20000 
20000 
20000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 

487 50 13 00 Kapalı Sığır eti . 
93 75 6 25 :.\çık Bulrur 
97 50 6 50 ~m Fuulye :<Kunıl" 
52 50 3 50 'Açık Patatea 
~ 00 6 00 '.Açık Nohut 
52 50 7 00 '.Açıl( M,rcimeli 

4l50 00 60 00 Kapalı Sadeyağı '.(tahlile tahi): 
245 75 32 50 '.Açık Sabun r - -

16 88 2 25 '.Açdi Solan (liunıl: 
210 00 28 00 'Açı1' p· . '('J". )' ll'lDÇ . .,. ' 

35 63 4 75 'Açılt Tuz 
8000 
5000 
5000 
5000 
4000 
4000 
3000 
3000 
1500 
1500 
1500 

ıso oo 25 00 'AçılC Ozüm '(Kunı); 
127 50 24 00 '.Açıli ŞeJier '(kesme)~ _ 
93 75 25 oo 'Açdi Makama :<4. No. çuDali)~ 
44 38 6 50 '.Açıli Kendiİne - -

136 50 45 50 ~d< Zeytin yağı 
87 ()() 29 00 '.Açık Gaz yağı 
~ 50 18 00 '.AçrlC Pekmez 
67 50 30 00 '.Açıli Zeytin 
22 50 20 oo 'Açilc Salça (doımt-.T 
33 75 30 00 '.Açıli Peynir r(tulum): 
22 50 20 00 'Açıli PelOimet -

25 7 04 ~75 00 ~ ~ 

~ Jl .... 29 Kalemalr. 

Galatada Jfayyar hanı dahilinde 
91 ve 93 No. 1ı Patrikyadis hanında 
iken halen ikametgahı belli olmıyan 
Saya Patrik~·adis : 

lstanbul 3 üncü icra nıemurltlğun
dan: 
Yeminli 3 ehlivukuf tarafından tama
mına (2300) lira kıymet takdir edilen 

Kadıköy ikinci sulh H· hdkimliğin
den: 

Gedikpaşada Kara baba tekke so
kak 15 sayılı evde sakin ölü Misak 
Panosyanın oğlu Antranike ayni ha • 
nede oturan kardeşi Anahidin 11-6 
-935 tarihinde vasi tayin edilmiş ol
duğu ilan olunur. (V. No. 8386) 

Bilyükadada Ni1.am mahallesinde Dil -------------
sokağında eski a:> ve yeni ı No. h ahkamına te,·fikan geri bırakılır· Sa-
(3300:>) metre murabbaı Ye i~inde (30) trş peşindir. Arttırmaya iştirak et
kadar eşrarı müsmire)i ve kağir bir mek isteyenlerin kıymeti muhamme
bahçevan odasını ,.e susuz bir kuyuyu nenin yüzde 7.5 nisbetinde pey akçe
ha,•i bostanın 2-12 hissesi ile gene si nya milli bir bankanın teminat 
tamamına (1200) lira kıymet takdir mektubunu hamil bulunmaları Jbım
edilen Rüyükadada :Ni1.am mahalle- dır. Hakları tapu sicilli ile sabit al
sinde Kamino sokağında eski 3:> ve mıyan ipotekli alacaklarda diğer a
yeni 1 No. 1ı (2415) metre murabba- lakadaranrn ve irtifak hakkı sahiple
ında ,.e içinde çam ağaçları bulunan rinin bu haklarını \'e hususile faiz ve 
çamlık mahaJJin 2-12 hissesi ve ge- masarife dair o]an iddialarını evrakı 
ne tamamına <6:i00) lira kıymet tak- rnüshitelerile birlikte ilan tarihinden 
dir edilen Büyükadada Maden mahal- itibaren nihayet 20 gün zarfında bir
lesindc Aya NikoJa sokağında Y<'ni likte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
48 No. Jı ,.e (11 :i) metre terbiinde a- Aksi takdirde hakları tapu siciJlf ile 
raziden (l:i:.!) metre murabbaı üzeri- sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
ne inşa edilmiş üç kath ,.e bir taşlık, laşmasından hariç kalırlar. Müterakim 
iki sora. üç hela Ye bir mutfağı muh- vergi, tenviriye, tanziriyeden müte
tevi on üç odah ve haricen beyaz bo- ,·ellid belediye rüsumu ,.e nkıf ica
yalı birinci katı kagir ,.e üst katıa- resi bedeli müzayededen tenzil olu
n ahsap e,·in J-5 hissesi açık arttır-:. nur. 
ma .. ·a yn1.'edilmiş olduğundan 4-9-

J Daha f azJa maJUmat almak iste-
935 tarihine müsadif Çarşamba gü-
nü saat ı.ı den 16 ya kadar dairede yinler 19-8-935 tarihinden itibaren 
birinci arttırması icra ediJecektir. herkesin görebilmesi için dairede a-

çık bulundurulacak arttırma şartna
Arttırma bedeli kıymeti muham- mesile 932--577 No. lı dosyaya müra· 

menenin yüzde 75 şini bulduğu tak· caatla me~r dosyada mevcut vesa
dirde müşterisi üzerinde bırakrJacak-
trr. Aksi takdirde en son arttıranın iki görebilecekleri hakkında tanzim 
taahhüdil baki kalmak üzere on beş olunan \'C 142.J numaralı kanunun 
gün müddetle temdit ediJerek 19-9- 120 inci maddesi hükmüne tevfikan 
935 tarihine müsadif Perşembe günü tarafınıza tebliği icap eden ilan su
saat 14 den 16 ya kadar keza daire- retine bir diyeceğiniz nrsa on gün 
mizde yapılacak ikinci açık arttırma- zarfında bildirmeniz için ikametga
srnda arttırma bedeli kıymeti mu- hınızın meçhuliyeti hasebile tebJiğ 
hammenenln yüzde 75 şlni bulmadıfı makamına kaim olmak üzeı:e ilan olu
takdirde satış 2280 No. lı kanunun nur. (13462) 

Şarköy icrasından: 
Mürefte Nahiyesinde mukim Meh· 

mede borçlu Çınarlı köyünden Meh· 
med oğlu lbuşun hacız edilerek para
ya çevrilmesine karar verilen Çınarb 
köyünde Manastır mevkiinde 4047 nu· 
maralı ve tamamına 3:l lira kıymet 

takdir edilmiş olan Şarkan SüJeY,· 
man Ahmed cenuben 'Abdurrahman 
ve Pazarlı Ahmed garben Ali lsmail 
;:imalen Bayram Ali ile mahdut ti~ 
c\'lekte 600 kürum beyaz batın gti· 
rum ve zemini açık arttırmaya vaz•• 
dilmiştir. Arttırma peşindir. Arttır
maya iştirak edecek müşterilerinkıy• 
meti muhammenenin yüzde 7,5 niabe
tinde pey akçesi vermeleri icap eder. 
Arttırma şartnamesi 29/71935 tarihi
ne müsadif Pazartesi günü dairede 
mahalJi mahsusuna talik edilecektir. 
Birinci arttırması 19/81935 tarihine 
müsadif pazartesi günü dairemizde 
saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek· 
tir. Birinci arttırmada bedel kiymetl 
muhamminenin yüzde 75 şinl buldu· 
ğu takdirde üstünl!c bırakıbr. Aksi 
halde son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün daha 
f Pmdit edilerelc 319/ 93j tarihine mü· 
sadif Salı günü saat 14 den 16 ya 
kadar dairede yapılacak ikinci art· 
~rma neticesinde en çok arttıranın 
üstünde bırakılacaktır. 2004 numarah 
icra ve iflas kanununun 125 inci mad· 
desine tevfikan hakları tapu sicillile 
-::.Ut· olmıyan ipotekli alacaklılar ve 
diğer alakadarların ve irtifa hakkı 
sahiplerinin 20 gün zarfında evrakı 

müsbiteleriyle birlikte icra dairesine 
müracaatları lazımdır· Aksi takdirde 
hakları tapu sicillile sabit olmıyan· 

Jar satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. Daha fazla mattimat 
almak isteyenler dairemize müracaat· 
la 934/ 222 numaralı dosyada mevcut 
hacız ve takdiri kıymet raporunu gö
rüp anlayacak.lan ilan olunur. (8400) 
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marlama ve hazır elbiseler vardır. Veresiye muamele. Bir defa müracaat. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANi< ASI 

2717/ 1936 vaziyeti . 
AKTiF PASiF 

Kasa: 

~!~~~;:.~~-·-~-~!.~~~--~-~:.~.~.~::.~~ 1 ~ ;::~~~-~~ 80 
Ufaklık ...................................... ~ .. 674.570. 60 

Uahlldekl Muhabirler : 

l'wk - ıırası ------ L .732.098 20 

ti arlçteki Muhabirler : 

Altın Safi kilogram 4.401,291 ti.190.781.35 
Altına rahvili kabil Seıbesı dövı?.leı .662 869. :i6 

HaaJne Tahvilleri : 
Oeruhrc.· edilen e\Tiıkı naktiyc 1 
k,arşılığı LJ 58.748.563.-
Kanunun o ve: 8 ıncı mad
delerine tevfikan Hazine- tara-
fından vaki rcdiyaı 1ı " 10640.380.-

Senedat Cüzdanı . 
Hazine bonoları ....................... 1 L 1.500.000 .. 

Ticari senetler --.. ·-····1 .., 8.976.412 34 

Eshzm ve Tahvillt Cüzdanı~ 

{ 

Oeruhtt> edilt>n .. ,-rakı nak
A tiyrnin karşı'ı~ı esham ve _ 30.6!8 093.91 

tah\ ilıı ıtibari kıvmetle l 
R ' Srı best l':sham Vto Tahvfl!t - 4.552.870 06 

A ltın \'C dö,ı:iz üzerine .n-.cns f ... 26.059.59 
TahvilAt üzc-rine avans ~. 2.567.823 41 

Hissedarlar ···-····-····· ................... ·············· 
rnuhte=lf 

Lire 

41 549 156 "° 

.732 09820 

6.853.650 91 

148.108.183 -

10.476.412.34 

35.180.963.97 

• 
2593883-

4500000-
9414059 58 

Sermaye --··----········-·-······-····-···-
lhtivat akçesj .................... - ........................... _ ••.. 

1 edavUldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye ıf- 158.748.563-
1\anunun 6 Ye 8 inci madde· 
leriııe tevfikan hazine tara-
fından vaki tediyaı 10.640 880 -

Deruhte edilen enaıo naktlyt 
bakıye,,i .............. ~ .............. _ 148 108 183 -
l\arşıhğl tamamen altın olarak 

Lira 

ıs.000.000. -
ı 026.756.6i 

tedavüle ilAveten vazedilen ~L 10.000.000. - f 58.108 J 8.l 

TUrk Llraaı Mevduatı : 

~:!~iz ==~::=.-:-.::=~~ 1 15
.0SO 

283
'
2 ı 5.080 283 20 

D6vlz Mevduat.: -----ı 
Vadesiz 
Vadeli 

M~htellf 
~-=:=:::::=~==: 1 12.129.360.91 

.674.236 ıs 12 803.597 04 

.............................................. -... ····-·· 57.389.~87.49 

~59.408.407.!() YekOn YekOn tS9.408.407.40 
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ŞEKER Fabr· ar 
ANONiM Şf RKETiNIN 

Alpullu, Utak, Eskifehir ve Turhal Şeker Fabrlkala· 
r1nda ve ISTAnBULD ~ fabrikalar1n teslim 

edecekleri tarzda : 

KRiST AL Kilosu 25 kuruş 
KESME Kilosu 2 a Kuruştur 

Mütterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda yazılı 
yerlerde de ve hizalarındaki fiatlerle 10 Ağustos .1935 tarıhin
.den itibaren ıatııa ba§lanacak tır. 

Barsa da 
lzmir 
Baıkesir 
Adana 
lzmit 

Kristal 
25,50 

Vagonda 26,10 
,, 
n 
,, 

26,40 
26,80 
25,25 

Adapazarı ,, 25,65 
Samsun LimandaFob 25,10 

Kesme 
28,60 
29,25 
29,70 
30,15 
28,30 
28,80 
28,10 

(Fob Samıun fiyati; Karadeniz sahillerinde her hangi bir 

iskeleye gönderilmek üzere fabrika tarafından vapura yüklctil

mit bulunmak kaydiyledir. Ye Samsundan sonraki navlun ve 38.İr 
masraf müıteriye aittir.). 

1 • 

Sipariıler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde ifa e

dilir. Fabrikalann bulunduğu yerlerde en az BiR TON, lstanbul 

ve sair yerlerde en az B1R VAGON siparit kabul edilir. 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır.) 

Yukardaki fiatlere sigorta dahil değildir. 

Sipariş bedelleri fabrika lann bulunduğu yerlerde veya ls
tanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. 

Diğer siparif tartları fabrikalardan veya lstanbul, Ankara 
ve Samsun Bürolarından öğrenilebilir. 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Balmumcu Çiftliği müıtemila tından olan Mecidiyeköyü, Dikili

taı ve Metrutiyet mahallesindeki topraklara hükumet 1265 tarihin
denberi tedavülen tapu ile tasarruf etmektedir. 

Buralara kulübe veya bina ya pmak ve ağaç dikmek ve mabeyin 
senediyle ötekine, berikine satmak suretiyle müdahale edenlerin Heri

SİNEKLERİ . -------------- de herhangi bir hak iddia ve talebinde bulunmıyacakları ve hüsnüni

Öldürünüz 
AlelAde (haşarat öldürücü mayi) fer. 
sinekleri öldürmezler. Sadece bir iki 
dakika için bayıltırlar. Sinekler yenl·j 
den canlanarak üstünGz€. ve yemek· 
lerlnlze üşUşOrler ve hastalık tohum.' 
larını a~ılarlar. Sineklerin ölUmUnden• 

l'eniköy Sulh Bdkimliğinden: 

1stinyede Mahmud çavuş mahallc
einde 18 numarasında mukim iken a
ğır ceza mahkemesince 3 sene hapse 
mahk!im Şakir oğlu · Ahmede babası 
rnezkQr evde mukim Şakirln rn:öıı ta
)in edildiği ilan olunur. (N. 8409) 

lstanbul /kinci icra memurluğun
dan: 

yet kaidei esasiyeıine istinat ede miyecekleri gibi haklarında ay:ıca 
da kanuni takibatta bulunulacağı tebliğat makamına kaim olma~ ij.. 

zere ilin olunur. (4424) 

Devlet D~nıi~olları ue limanınrı i~letm~ Umum i~oresi ilônları 
Kuru incir ve Meyankökü Nakil 

ücretlerinde tenzilat: 
. J 

emin olmanız lçıln muslrren FLiT iste-· 
Yinlz. FLiT. bOtOn hafaratı hakikaten• 
ve ebediyen öldürOr, Leke yapmaz,. 
taze ve latlf kokuludur. Siyah kuşakh 
ve asker resimli sarı tenekelere dik
kat ediniz. Flatlar tenz/IA.tlı. 

Umumi Deposu : 1. CRESPIN, f st. Galalı, Vo7voda Hu ı 

Bir borçtan ötilril hacız altına a
lınıp satılığa çıkarılmasına karar ve
rilen Beyğolu !stiklal caddesinde La
tin çıkmazı sokak Bodüvi apartıma- 15 - Ağustos - 935 tarihinden itibaren Aydın hattı dahil olmıık Ü· 

Eyüp Sulh Hukuk Hakimliğin 
den: 

(Etem) in mukaddema Eyüpte 
Takyeci mahallesinde Kayas cadde· 
sinde 19 N. lı hanede mukim iken ha
len ikametgahı meçhul olduğu tahak
kuk eden Hüseyin zimmetinde mah· 
k0m1U'lbih nlacağının temini istif.ısı 
için H·U.l\f.K. 141 ,.e 144 cü maddeleri 

nının 10 No. lu dairesindeki ev aşyasr zere Devlet Demiryolları ıebe~<esi üzerinde taşınacak kuru inc;r ve 

mucibince 15 gün müddetle ilanen 6/8/9:15 şe rastlayan Salı günü saat naturellerden ton ve kilometre başı na "5,, ve hurda incirlerden "4 .. ku
teblijrat icrasına karar verilmi:;ı Ye 9 dan 10 na kadar yazısı geçen yerde ruı ücret alınacaktır. 

· h k mel~ "93- perşemb birinci arık arttırma sureti le satıla-
ye\•mı mu a ·c ~ " e ;ı Meyanköyü nakliyatına mahsus D. D./ 101 numaralı tarife ~adil 
günü saat 14 e talik kılınmış oldu- cağından almak isteyenlerin mahal· 
ğundan ye,·mi mezkurda bizzat gel- linde hazır bulunmaları ilan olunur· ve Aydın hattına da teımil edifmi~tir. 1 - Eyliil - 935 tarihinden itiba-
mesi veyahut tarafından musaddak (N. 8410) ren meriyete girecek olan yeni tarifedeki ücretler ton ve kilometre ba
hir vekil göndermesi aksi takdirde ::::========================== ıına her mesafe ve istikamette •·4,, kuruştur. 
gıyabında muhakemenin icra kılına- Sahibi: ASJ)ı{ us - VA.KIT matbaaaı 
cağı nan olunur. (V. 18448) Neoriyat dfrektörU: Refik Ahmet Sevengll Fazla tafsilat için iıtasyc.r.Jara müracaat edilmesi. (1946) (4389) 

Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 ıayıh kanununa göre ellerinde bulunan Bel -
ğ.eler ve Ticarethane namına İ§e ı;ireceklerif iıbu belğelerden mada Noterlikten alma vekiletnamele
nle eksiltmeye girebilirler. 

Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarda adı yazılı kanununa uygun olmak üzere kapalı zari 
mektuplarında istenilen Belğelt>r ve teminat makbuz veya Banka mektuplarını koymak ıuretile 2arfla· 
rın üzerinde tekliflerin hanği İ!e ait olduğunu ve kanini ikametgahları yazılı ve zarfların kapanarı 
yerleri mühürlü olarak belli günde belli saatten bir saat evvel müteselsil makbuz mukabilinde Kurum 
Batkanhğına veriJmesi ve teminatların belli zamandan evvel Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırıl · 
mıı olması ve eksiltmeye ıartnamelerini görmek üzere Kurum Yazganlığına müracaatları ilan olunur. 

.( 4155), 

llk ekıiltmesi bozulmuf ofan ve bedeli 58174 lira tahmin edilen 
ilaç ve tıbbi malzeme 16-Ağuı~os -1935 Cuma günü saat 15,30 da ka

palı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe 
girmek istiyenlerin ( 4159) lir:\!ık muvakkat teminat ile kanunun ta-

yin ettiği vesikaları kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite girnıeğe 

kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni 

gün saat 14,30 a kadar KomiJyon Reisliğine ~ermeleri lazımdır. 
Bu ite ait §artnameler 290 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay-

darpa§a veznelerinde satılmaktadır. ( 4430) 



ABONE ŞARTLARI: 

KQl!ebtlmJsde 
Yabancı yerlere 
Poata blrllflııe f 
girm1yea yerlere 1 

Yıllık 

7lSO 
1350 

1800 

6 aylık 
'20 
7215 

a aylık Aylık 

.23Ş 110 
400 150 

1500 180 

Tllrkiyenlıı her polta merkez!Dde KUBUNa abone yazılır. 

- -

lltanbul, Ankara caddeal, l VAKiT yurdu) 

jldare: 
'J'eleton 1 Yazı l§ler1: 

Telgrat adresi: KURUN 

Posta kutusu No. f6 

:lf370 
24379 

lstaııbul 

Bir Amerikalı yıl
dızın yeni mayosu Afrikada ltalya - Habeş durumu Arnavut prensesler 

Londra'da 

plajlar i~in zebr ~izgilerile bezrnmi.,, 
güzel bir mayo çıkarmıştır. Kendisini 
bu mayo ile görüyorsunuz. 

Kazlı ıeneraı 

Mf.1Rf. ""'vkABBAI ioPRAGt 

vı- 1 ·J., oo o, oo 0 
'Nf.Jf;U$U VAR()ır<. 

Bir Alman mecmucuı ltaha - Habq durumunu ve 'Alrillad.ılıi durumunun bugünkü ıeklini ya• 

karcla gördüğünüz re•imli harita :ıe teıbit efmiıtir. Haritada ıömürgelerin huJutlannı, HabqiıtOll m'-T• 

kezi Acliıababanın huclutlarclar llzaklık ni•betlaini, iki ltalyan mriıtemlekeıi arasında yapılmalı iate

nen demiryolunu, beyaz atına bin mi§ Habef imparatoru Hciile Selaaiyi görüyoraunuz. 

Amerikada bir "Günah işliyenler 

klübü" 'ardır. Bu klüpte, siyasal ve 
fiaansel alanlarda yer sahibi birçok 
tanınmış kimse, üyedir. Buradaki "Gü 
nah işlemek,, tabiri, asıl manasına a
lınmasın. Esas, hafif tertip eğlence -
]erden ibaretir. Gayet masumca eğlen 
celer! 

Resimde oturur gördüğünüz, Ame -
rikanın tanınmış şah iyetlerinden ge
neral Conson, klüp balosunda acayip 
bir kıyafette. kucağında da balo pi -
yangosunda ka";:ındığı kaz! 

"Yenilmez Armada,, sergide 
~~~'9T'""~~~~~~~~ 

General Conson, imdi Nevyorkta 
işsizlere iş bulmak işile uğraşıyor. 

Bu resmi basan Alman mecmuası, bu 
noktaya dokunarak, şakadan şöyle di
yor: "İşsizlere nasıl iş bulacağını bili· 
yor belki, fakat bu kazı ne yapaca . 
ğını galiba bilmiyor, ki gülecek yerdt· ı 
yüzünü ekşitmiş oturuyor!,, 

...................... ~.!--..~~~~-~~ ......... ~ ........ -' 
Göz Hekimn 

Dr. Şükrü Ertan Polimut'te yapılan gemicilik hafta ı dolayısıyle bir büyük sergi açılmış n 

Babıili, Ankara caddesi No. 60 bu sergide İspanyanın İngiltere ile harp eden meşhur "Armada" sı gös-

T.WO.: 22586 terilmiştir. "Yenilmez Armada., adını alan fakat müthiş bir mağlubiyete 
lalı günleri mec:canendir .• 

·------··---··-·•ı ulrayaa donanma resimde aörülü1or. 

Mirastan son
ı ra haydutlar ! 

.mı Frazie 

iki milyar frank mirasa konan Mis 
Frazie Nevyork haydutlarının kendi· 
sini kaçumalarından korkarak Lon· 

Arna,·utluk Kralı Ahmed Zogonun 
yegenleri prenses Tere ile prenses Da· 
nuş lngilterede JJizarfila mektebinde 
tahsil görmektedirler. İki prenses tah• 
sil yıllarının üçünü tamamlamış bg. 
lunuyorlar. 

8ernard Şov sek
sen yaşında! 

Meşhur lrlandalı muharrir Corç 
Bernard Şov bu ayın 'J:1 sinde 79 ya· 

şını tamamladı. Gazete muharrirleri 
sabahleyin erkenden kendisini giir• 
mefe gitmişler ve üstadı kahvaltı 

ederken yakalamışlardır. 

Gazetecilerden biri bir fırsattan 

istifade ederek kendisini kutlulamak 
istemiş, Şov hemen sözü keserek: 

- Aman bu bahsi bırak. Bugün 
sekseninci yaşıma giriyorum· Fakat 
bunu aklıma bile getirJtJek istemiyo
rum. Geride kalan yetmiş dokuz yılı 
tekrar yaşayamıyacağım için sekse
ninci yılrma girmekten hiç de ho~nud 
değilim. demiştir, 

Okunacak 
en güzel kitaplar 

Dün ve Yarın Külliyatındadır. 

Okunacak 
en f aydah kitaplar 

Dün ve Yarın Külliyatındadır. 

En bUytlk kolaylıkla 
alınabilecek kitaplar 

Dün ue Yarın Külliyatındadır. 

Otuz beş cildi çıktı. Her ay Uç cilt 
çıkar. 

Satıı yeri: 
V AKIT Matb~11 - lıtanbul 

draya gitmişse de orada da haydat

Jardan tehdit mektuplan alm1'tır• 

Şimdi Parise gidecek ve ondan sonra 

takipten kurtulmak için bütün Avru• 
payı ıezecektir. 


